Эх орны дархлаа нь эх хэл, соёл
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~ Соёлт хүний өглөө сонин уншихаас эхэлдэг ~

Бусад орон мөрөөдөөд ч олохгүй
боломж Монголд байна

Автомашины донтонд нэмэрлэх
үгс

АНУ, Хойд Солонгосын уулзалтыг авах саналтай
орнуудын тоонд Монгол явж л байх хэрэгтэй. > 2

Монголчууд Сингапураас суралцаж байгаа
царай нь тэр юм болов уу. > 4

онцлох
улс төр

Дээд шүүх МАХН-ын
дүрмийн өөрчлөлтийг
бүртгэхээс дахин татгалзав.
Турк улс Монголд зээл
олгож, хөрөнгө оруулалт хийх
сонирхолтой байна.
Хүн амын шим тэжээлийн
дутагдлыг бууруулахад
Баяжуулсан хүнсний хууль
чухал үүрэгтэй гэв.
Дээд шүүх Иргэний хөгжил,
хүмүүнлэг үйлсийн намыг
улсын бүртгэлд бүртгэсэнгүй.
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Трамп Германы авто үйлд
вэрлэгчдийг татвараар
сүрдүүлэв
Ш.Абэ казино тойрсон
тоглоомын бооцоог өсгөлөө

China’s sanction on DPRK to deter
mine Mongolia’s coking coal export
Experts expect the coking coal demand to
shrink in the following years. > 7

мөнгөний үнэ цэнийг эрт таниулаарай

эдийн засаг

"Говь" компанийн борлуу
лалтын орлого 124.4 тэрбум
төгрөгт хүрч, 40 хувиар өсөв.
“ЛэндМН” аппликейшнээр
олгосон бичил зээлийн эргэн
төлөлт 98.3 хувьтай байна.
Entree Resources Монгол дахь
төсөлдөө 1.2-1.5 сая ам.доллар
зарцуулна.
ТОП 20 индекс 20799.43 нэгж
болж, 0.01 хувиар буурав.

ТОР-20 индекс
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Монгол хүүхдүүд мөнгөний үнэ цэнийг мэдрэх насандаа Европын орнуудын хүүхдүүдтэй ижил хэмжээний халаасны мөнгө
долоо хоногт зарцуулж байгаа нь эрүүл бус үзэгдэл болж байна. 3

Нийгэм

нийгэм

Өнөөдрийн байдлаар 520
хүүхэд уушгины хатгалгааны
эсрэг вакцинд хамрагдаад байна.
Энэ онд нийслэлд 10.4 км
дугуйн зам байгуулахад 300
саяыг зарцуулна.
Биокомбинатын өргөтгөлийн
барилгын ажлыг ирэх
зургадугаар сард эхлүүлнэ.
Өнгөрсөн онд гарсан нийт
гэмт хэргийн 12.4 хувь нь
согтуугаар үйлдэгджээ.

Дэлхий

Умард Солонгос АНУ-тай
энхийн хэлэлцээр байгуулах
хүсэлтэйг Сөүлээс мэдээллээ.
Японы шуудангийн алба
дроноор захиа хүргэх
үйлчилгээ туршиж байна.
ОПЕК-ын гишүүн улсууд
газрын тосны “зөв үнэ”
тогтооход санал хуваагдав.
Хятадад далайн түвшнээс 2000
метрийн өндөрт байгуулсан
шилэн гүүр ашиглалтад оров.
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бага зэргийн цастай
ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.
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Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн
томоохон компаниуд ажилч
дадаа алсын зайнаас ажиллах
боломжийг бүрдүүлээд байгаа
билээ. Энэ нь тухайн ажилтанг
стрессгүйгээс гадна өндөр
бүтээмжтэй ажиллах нөхцлийг
бий болгодог аж. Тэгвэл Монгол
Улсад уг системийг нэвтрүүлсэн
анхдагч IT Zone компанийн
хүний нөөцийн менежер
Н.Эрдэнэжаргалтай ярилцлаа.

-Ажилтандаа гэрээсээ ажил
лах боломж олгосон байгууллага
“It zone” компаниас өөр бий
болов уу?
-Ганцхан манайх гэж хэлж
чадахгүй л дээ. Гэхдээ салбартаа
бол анхны байгууллага байх.
Өнөөдөр Монгол Улсад үйл
ажиллагаа явуулж буй ихэнх
байгууллага ажилтнаа өглөөний
09.00 цагт хурууны хээгээ
уншуулж, оройны 18.00 цагт
бүртгүүлснээр ажлын цагийг
нь тооцож байна.
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Ши Жиньпин насан турш
засгийн эрх барих боломжтой
Том Хэнкок
Бүх Хятадын ардын төлөө
лөгчдийн их хурал БНХАУ-ын
даргын албан тушаалыг хоёр удаа
хаших хязгаарлалтыг авч хаях
өөрчлөлтийг баталлаа.
БНХАУ үндсэн хуульдаа
ийм өөрчлөлт оруулсан нь Ши
Жиньпин насан туршаа эрх барих
нэг хүний засаглалд шилжсэн
арга хэмжээ болов.
БНХАУ-ын парламент-Бүх
Хятадын ардын төлөөлөгчдийн
их хурал үндсэн хуульд оруулах
өөрчлөлтийг үнэмлэхүй олонхын
саналаар дэмжлээ. Их хурлын
2964 гишүүний 99.8 хувь буюу
2958 нь өөрчлөлтийг дэмжиж,
хоёр гишүүн эсэргүүцэн, гурван
гишүүн түдгэлзэж, нэг саналын

АЛТ

ЗЭС

1317.46
0.49%

бүрэлдэхүүн
компани

эдийн засаг

Гэрээсээ ажиллахад
Дундаж давхарга нимгэрсээр
хөдөлмөрийн бүтээмж дээшилж Г.Байгал
илэрхийллээр нь тухайн улсын
@baigalZGM
хөгжлийн хэмждэг. Амьжиргааны
байна
дээд, доод хяз
гаа
рын жийрэг
болсон дундаж давхарга нийгмийн

Цаг агаар

УЛААНБААТАР
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6962
1.8%
The official
gazette

хуудас хүчингүй болжээ.
Уг санал хураалтаар Ши
Жиньпин алба хаших хугацаа
нь дуусах 2023 оноос хойш ч
БНХАУ-ын даргаар үлдэх болов.
Гадаадын төрийн тэргүүн нартай
уулзах уулзалтыг багтаасан
ерөнхийлөгчийн ажил үүрэг
нь ийнхүү илүү чухал албан
тушаал болох эрх баригч ХКНын ерөнхий нарийн бичгийн
дарга, ХКН-ын цэргийн төв
зөвлөлийн даргынхтай ижил
түвшинд очлоо.
Учир нь ХКН-ын тэргүүн,
цэргийн төв зөвлөлийн даргын
албан тушаалд хугацааны хязгаар
тогтоодоггүй.

98.750
0.06%

тэнцвэрийг хангаад зогсохгүй эдийн
засгийн өсөлтийн гол зүтгүүр,
эх сурвалж нь болсоор ирсэн юм.
Дэлхийн олон орны туршлагаас
харахад дундаж давхаргадаа
тулгуурлан өсөн өдийж, хөгжиж
ирсэн байдаг.
Тэгвэл ийм дундаж давхарга
Монголд өнгөрсөн хуга
цаанд

Цэнхэр гарагийн аль ч улсаас
амьжиргааны нэмэх, хасах хоёр
туйлыг харж болно. Агуу мөрөөд
лийн орон Америкт ядуус олноороо
байхад дорой буурай Африкийн
орнуудад ч тэрбумтнууд хэд бол
хэдээрээ бий. Гэхдээ баян, ядуу
хүмүүсийн тоогоор бус дундаж
орлоготой хүмүүсийнх нь хэмжээ

12

згм: инфографик

Илүүдэл жин ба таргалалтын тархалт
хүн амын болон бүс нутгаар

6-11

15-49

насны хүүхэд

насны эхчүүд

Зүүн
бүс
Улаанбаатар

Баруун
бүс

Хангай
бүс

5

53%
49%
13%

21%

Баруун

15-49

Төв
бүс

хүртэлх насны
хүүхэд
49%
43%
8%

17%

насны эрэгтэйчүүд
53%47%

51% 51%
25%
14%

Хангай

25%
9%

Төв

Зүүн
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10-ЧИНГИС БОНД

бүрэлдэн, бэхжиж чадав уу. Дун
даж давхаргын тоон мэдээллүүд
бишгүй бий. Гэхдээ дундаж дав
харгыг хэмжсэн эдгээр дүн тооцсон
аргачлалаасаа хамааран харилцан
адилгүй байна. Тухайлбал, нэг
байгууллагын хоёр судалгааны
эхнийх нь Монголын нийгэмд дун
даж давхаргын эзлэх хувийг 30 гэж
гаргасан бол нөгөөд нь 90 хувь гэснэ
зөрүүтэй дүн гаргасан байх юм.

49%
42%
34%
12%
Улаанбаатар

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв©

Хуралдай бонд

ГЭРЭГЭ БОНД

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

114.02
0.00%

100.08
0.03%

2394.91

378.82

42.34

ubinfo.mn
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Улс төр
Судлаач ярьж байна

Бусад орон мөрөөдөөд ч олохгүй
боломж Монголд байна
АНУ, Хойд Солон
госын уулзалтыг
авах саналтай орнуу
дын тоонд Монгол
явж л байх хэрэгтэй

бодлого тогтвортой байх ёстой.
Үүнээс гадна тэр бодлогыг
хэрэгжүүлж буй удирдлагууд
урт хугацаанд ажиллаж байж
тодорхой үр дүнд хүрнэ.
Тиймээс ОХУ, БНХАУ-ын
удирдлагууд хоорондоо бод
логоо зохицуулаад, дараагийн
үе рүү шилжихэд түүнийгээ авч
явъя гэсний үндсэн дээр хийж
буй зүйл.
-БНХАУ-ын хувьд Мао Зэ
Дуны үе шиг Хятад орныг
нэг хүний удирдлагад оруу
лахаас сэргийлэн 1982 онд
Ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг
хоёр удаагийн таван жил байх
хязгаарлалтыг оруулсан. 36
жилийн турш удирдагчаа энэ
зарчмаар сонгосон. Гэтэл өнөө
дөр сунгах талаар ярьж байна.
Арван жил гэдэг урт хугацаа
биш үү?
-Урт хугацаа биш. Миний дээр
хэлсэнчлэн эмзэг, хариуцлагатай,
нэг тогтолцооноос нөгөө рүү
шилжиж буй үед бодлого
тогтвортой байх хэрэгтэй.
БНХАУ-ын хувьд бод
логоо
100 жилээр тооцдог. Харин
ОХУ таван жилээр төлөвлөөд
шаардлагатай бол дахин таван
жилээр нэмж хардаг. Тэгэхээр

Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
МУИС-ийн зөвлөх профессор
Б.Санжмятавтай ярилцлаа.
ОХУ-ын Ерөнхийлөгч ийн
ээлж ит сонгууль, 13 дахь
удаагийн Бүх Хятадын Ардын
төлөөл өгчд ийн Их хурлын
анхдугаар чуулган, АНУ, Хойд
Солонгосын харилцаа гээд олон
улсад анхаарал татаж буй үйл
явдал, түүнээс гарах шийдвэрүүд
Монголд хэрхэн нөлөөлж болох
талаар түүний байр суурийг
хүргэе.
-Тун удахгүй ОХУ-д Ерөн
хийлөгчийн ээлжит сонгууль
болох гэж байна. Санал ху
раалтын өмнөх үйл явцыг та
хэрхэн дүгнэж байгаа вэ?
-Владимир Путин энэ удаа
бие даан нэр дэвшиж байгаа.
Өмнө нь тодорхой намаас нэр
дэвшээд, тэр улс төрийн хүчний
хээ дэмжлэг дор сонгогддог
байсан. Энэ удаа аливаа намаас
хамааралгүй, бүх ард түмнээс
сонгогдсон гэдэг утгаараа илүү
эрх чөлөө, боломжийг Владимир
Путинд олгосон гэж ойлгож
болно. Хоёрдугаарт, ОХУ-ын
Ерөнхийлөгчийн сонгууль цаг
хугацааны хувьд нааштай үед
болж байна. Тус улсын эдийн
засаг сэргэлтийнхээ замд ор
чихсон байгаа. Энэ талаар
В.Путин “Өнгөрсөн хугацаанд
миний хийсэн хамгийн гол ажил
Оросын эдийн засгийг хямралаас
гаргаж, сэргээж чадлаа” гэсэн.
Өрнөдийн орнуудаас ОХУ-д
авсан хориг арга хэмжээ нь
эцэстээ тус улсад илүү нааштай
сайн нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
Өөрөөр хэлбэл, ард түмний
хүчийг нэг зүйлд нь төвлөрүүлж
чадсан. Мөн тус улс батлан
хамгаалах салбартаа нэлээн ахиц
гаргасан. Сая тус улсын Төрийн
думд танилцуулсан зэвсэг бол
Оросыг бусад хүчнээс айх
шаардлагагүй гэдгийг илтгэсэн.
Энэ нь ард түмнээс ихээхэн
дэмжлэг авчирсан.
-Энэ удаагийн Ерөнхийлөг
чийн сонгуульд найман нэр
дэвшигч өрсөлдөж байгаа.
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Өрсөлдөгчдийн хувьд В.Путин
тэй харьцуулахад хүчтэй биш.
Гэхдээ сөрөг хүчний удирдагч
Алексей Навальный сонгуульд
нэр дэвшиж чадсангүй. Суд
лаачийн зүгээс та Алексей
Навальн ыйг хэр хүчт эй
өрсөлдөгч болох байсан харж
байна. Сонгууль бүрийн өмнө
нэр дэвших эрхийг нь хяз
гаарлачихаад байх юм?
-Хязгаарласан гэж шууд хэлж
болохгүй. Аливаа мэдээллийг
авахдаа нэг талын, эсвэл хэт
өрнөдөөс авч болохгүй. Сөрөг
хүчний гол удирдагч нь хуу
лиараа нэр дэвших нөхцөлийг
хангаагүйгээс нэр дэвшээгүй.
Хоёрдугаарт, В.Путиний ард
түмнээс авсан дэмжлэг онцгойрч
байгаа. Бусад нэр дэвшигчийн
хувьд сонгуулиар тус бүртээ
таван хувийн дэмжлэгийг авах
боломжтой гэж тус улсын
хэвлэлүүд мэдээлж байгаа бол
В.Путин 70 орчим хувийн санал
авах болов уу гэсэн прогноз
байна. Тэгэхээр В.Путинийг

ийм өндөр дэмжлэг авах гол
зүйл нь бодлого зөв байсныг л
харуулж байгаа юм. В.Путиний
хувьд ОХУ-ын Ерөнхийлөгчөөр
дөрөв дэх удаа сонгогдох гэж
байна. Өмнө нь мөн Ерөнхий
сайдаар ажиллаж байсан гээд
бодохоор В.Путиний бодлого ард
түмнийхээ дэмжлэгийг авч байна
гэдгийг л харуулж байгаа юм.
-Хойд хөршөөс гадна манай
урд хөршид ч улс төрийн том
үйл явдал болж байгаа нь Ши
Жиньпиний бүрэн эрхийг
сунгахтай холбоотой асуудал.
хоёр хөрш маш тогтвортой
удирдлагын засаглалтай
болж байгаа нь бидэнд хэрхэн
нөлөөлөх вэ?
-Маш сайн зүйл. Энэ бол
өнөө үеийн шаардлагад нийцсэн
алхмууд болж байгаа юм. Тод
руулбал, өнөөдөр олон улсын
харилцаанд нэг туйлт ертөнцөөс
хоёр туйлт тогтолцоо руу шил
жиж байна. Энэ шилжилтийн
үе хамгийн хариуцлагатай.
Мөн хамгийн эмзэг үе. Тиймээс

Бид
бодлогоо л
зөв явуулах
хэрэгтэй
удирдагч урт хугацаанд ажиллах
шаардлагатай гэж байгаа юм.
-Удирдагчид нь урт хуга
цаанд ажиллахаас гадна
манай хоёр хөршийн харилцаа
хоорондоо их зузаарч байна.
Энэ харилцаа Монголд хэрхэн
нөлөөлөх вэ?
-Манайд сайнаар нөлөөлнө.
Яагаад гэвэл Монгол Улсын
хоёр талд байгаа орны бодлого
тодорхой, эдийн засаг нь хамгийн
сайн хөгжиж буй, зах зээл нь
хамгийн том гээд бусад улс
мөрөөдөөд ч олдохгүй нөхцөлүүд
Монголд байна. Харин бид энэ
нөхцөлийг ашиглахын тулд
бодлогоо зөв гаргах хэрэгтэй.
БНХАУ бол дэлхийн хамгийн
том зах зээл. Мөн хамгийн
хямд бараа тэнд байна. Дээрээс
нь Монголын гаргаж буй бүх
экспортын бүтээгдэхүүнийг
аваад бидэнд валют өгч буй
орон нь Хятад. Оросын хувьд
Монголын уламжлалт сайн
харилцаатай том хөрш. Бид “ах

нар” гэж дууддаг. Мөн ОХУ-д
дэлхийн нийт газрын баялгийн
25 хувь нь байна. Тэгэхээр бид
энэ нөхцөл дээр л ажиллах хэ
рэгтэй.
-Хоёр хөрш хэт ойртох нь
жижиг Монголд ашиггүй гэсэн
албан бус болгоомжлол байдаг.
Орос, Хятад хэт ойртвол
Монголыг бариад идчихнэ гэж
ч ярьдаг…
-Бид бодлогоо л зөв явуулах
хэрэгтэй. Монгол Улс барьж
идүүлэхгүйн тулд гуравдагч
хөршийн бодлогыг гаргаж
ирээд явж байгаа. Энэ хүрээнд
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг
хамгийн ихээр авч байгаа нь
гуравдагч хөршийнх. Тэр нь
Оюутолгой. Хэдийгээр худалдааг
гуравдагч хөрштэй харьцангуй
бага хийдэг ч Монгол Улс эдийн
засгийн хүндрэлээс гарахад
гуравдагч хөрш л хамгийн их
тусалж байна. Тиймээс бид тэнд
бий болсон нөхцөл бүрийг өөрт
ашигтай байдлаар ашиглах л
хэрэгтэй. Жишээлбэл, 1950-иад
онд Орос Хятад хоёр хоорондоо
өрсөлдөөд бидэнд бүхэл бүтэн
хорооллууд барьж өгсөн.
Өнөөдрийн хувьд бид эдийн
засаг, худалдаан дээрээ Хятад
руу хэт ойртоод, Оросын байр
суурь харьцангуй багасчихсан
байна. Гэхдээ үүнийг бодлогоор
ахиулж болно.
-АНУ болон БНАСАУ-ын
харилцаа мөн дэлхий нийтийн
анхаарлыг татаж байна. Хоёр
орны удирдагчид уулзах
нь тодорхой боллоо. Харин
уулзалт хаана болох вэ гэдэг
нь хараахан шийдэгдээгүй
энэ үед “Улаанбаатарт байх
магадалалтай” гэсэн таамгийг
гадаад, дотоодын хэвлэлүүд
бичиж байна. Судлаачийн
хувьд та үүнд ямар дүгнэлт
өгч байгаа вэ?
-Бид саналаа илэрхийлж
болно. Харин хаана хийхийг
тухайн хоёр орон л шийднэ.
Миний ойлгосноор энэ хоёр
орон сүүлийн хэдэн сарын
турш төлөөлөгчдийн түвшинд
өөр өөр оронд уулзаад явж
байсан юм билээ. Тэгэхээр хаана
уулзвал тэдэнд таатай, ашигтай
нөхцөлийг бүрдүүлэх вэ гэдгээ л
харах байх. Монгол Улсын хувьд
тус уулзалтыг авъя гэдэг санал
тавьж байгаа орнуудын тоонд
явж л байх хэрэгтэй.
-Магадлал хэр байх байгаа
бол?
-Гол нь тэр том уулзалтыг
зохион байгуулахад аюулгүй
байдлаасаа эхлээд олон ч нөх
цөлийг хардаг.

Намууд

МАХН-ын дүрмийн өөрчлөлтийг дахин бүртгэсэнгүй

Б.Сэлэнгэ
ЗГМ
МАХН-ын дүрэм, мөрийн
хөтөлбөрт оруулсан өөрчлөлтийг
бүртгүүлэх тухай Н.Энхбаяр
нарын хүсэлтийг Дээд шүүх
өчигдөр хэлэлцээд, татгалзсан
хариу өгчээ.
Тэгэхдээ МАХН-аас ирүүлсэн
баримтууд нь Улс төрийн намын
тухай хууль болон Хуулийн
этгээдийн улсын бүртгэлийн
тухай хуульд заасан шаардлагыг
хангаагүй гэж үзсэн аж.
УИХ-ын гишүүн О.Баасанхүү
гийн Төрийн ордонд зохион
байгуулсан МАХН-ын II Их
чуулганы дараа Н.Энхбаяр нар
өөр нэгэн II чуулганыг зохион
байгуулж, дүрэм болон зохион
байгуулалтын зарим өөрч
лөлт хийсэн билээ. Тухайлбал,
дүрэмдээ “Бүх шатны сонгуульд
нам, намаас нэр дэвшигчийн
эсрэг ажилласан, бусад нам,
намын нэр дэвшигчийг үйлдэл,
эс үйлдлээрээ дэмжин ажилласан,
намын өмч, нэр, хэвлэмэл хуудас,
бэлгэдэл, тамга тэмдгийг хууль
бусаар эсхүл намын нэр ашиг

С.Батсайхан / ЗГМ©

сонирхлын эсрэг ашигласан
бол гишүүнээс хасна” гэсэн
өөрчлөлтийг оруулаад байв.
Харин энэхүү өөрчлөлтийг нь
Улсын дээд шүүхээс бүртгэхээс

татгалзлаа.
Эргэн сануулахад, УИХ-ын
гишүүн О.Баасанхүү Төрийн
ордонд зохион байгуулсан
чуулганыхаа дараа МАХН-ын

дүрмийг өөрчлөх, өөрийг нь
намын даргаар томилсон тухай
шийдвэрийг бүртгүүлэхээр
УДШ-д хандаж байсан билээ.
Өнгөрсөн нэгдүгээр сарын

19-нд Улсын дээд шүүх уг
асуудлыг хэлэлцээд, мөн л
татгалзсан хариу өгч байсан
юм. Гэвч намын дотоод зохион
байгуулалт, үйл ажиллагаатай
холбоотой маргааныг шүүх
хянан шийдвэрлэхгүй. Намын
эрх бүхий байгууллага өөрөө
шийдвэрлэдэг гэж үзэн буцааж
байлаа.
Өчигдөр мөн Иргэний хөгжил,
хүмүүнлэг үйлсийн намыг
улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
тухай Л.Эрдэнэ-Очир нарын
хүсэлтийг хэлэлцсэн байна.
Хүсэлтэд хавсаргасан баримт нь
Улс төрийн намын тухай хуульд
заасан шаардлагыг хангаагүй гэж
үзэж, Дээд шүүх уг намыг улсын
бүртгэлд бүртгэхээс татгалзав.
Улсын дээд шүүх энэ сар гараад
улс төрийн намтай холбоотой
дөрвөн асуудал хэлэлцсэний хоёр
нь өчигдрийнх. Харин өмнө нь
буюу өнгөрсөн долоо хоногийн
даваа гарагт шинээр байгуу
лагдсан Дэлхийн монголчууд
нам болон ИЗНН-ын дүрмийн
өөрчлөлтийг бүртгэсэн юм.
Ингэснээр Монгол Улсад
албан ёсны бүртгэлтэй 28 улс
төрийн нам бий болов.

Згм Товчхон
» Тоо

300

Сая ам.доллар. Монгол Улс
Туркийн ЭКСИМ банкнаас
300 сая ам.долларын зээл
авах асуудал олон жил
яригдаж буй. Зээлийн шугам
нээгдсэн боловч бүрэн
тохиролцоонд хүрч чадалгүй
өдий хүрснийг УИХ-ын дарга
М.Энхболд тус улсад хийсэн
айлчлалынхаа үеэр хэлсэн
байна.
» Хяналт
Авлигатай тэмцэх газрын
Аюулгүй байдал, хяналт
шалгалт, нууцын албаны
дарга, ахлах комиссар
Т.Төгөлдөрийн ахалсан
ажлын хэсэг Боловсрол, соёл,
шинжлэх ухаан, спортын яам
болон харьяа агентлагуудад
ажиллаж эхэлжээ.
Ажлын хэсэг авлигын
эсрэг хууль тогтоомж,
Авлигатай тэмцэх үндэсний
хөтөлбөрийн хэрэгжилт,
хүргүүлсэн зөвлөмжийн
мөрөөр хэрэгжүүлсэн ажил,
арга хэмжээний биелэлттэй
газар дээр нь танилцаж
байгаа юм.
» Харилцаа
Биокомбинатын өргөт
гөлийн барилгын ажлыг
төлөвлөгөөний дагуу
ирэх зургадугаар сард
эхлүүлэхээр Монгол Унгарын
талууд тохиролцжээ.
Уг ажлын гүйцэтгэгчийг
Унгар улсын хүсэлтийн дагуу
тус улсын Засгийн газраас
санал болгох компаниудын
дундаас хязгаарлагдмал
байдлаар сонгон шалгаруу
лахаар болсон юм.
» Төсөл
УИХ-ын гишүүн Л.ЭлдэвОчирын хоёр жилийн өмнө
өргөн барьсан Баяжуулсан
хүнсний тухай хуулийг
боловсруулах ажлын
хэсгийнхэн зарим хүнсний
үйлдвэр дээр ажиллажээ.
Хүн амыг шим тэжээлийн
дутагдлаас сэргийлэхийн
тулд тус хуулийг гаргах
шаардлагатай гэдэгтэй
үйлдвэрийн удирдлагууд
санал нэгдсэн байна.
» Томилолт
Монгол болон Энэтхэгийн
Засгийн газрын хамтран
ажиллах санамж бичгийн
хүрээнд манай Батлан
хамгаалах яаманд Кибер
аюулгүй байдлын сургалтын
төв байгуулахаар болов.
Батлан хамгаалахын сайд
Н.Энхболдын Энэтхэг улсад
хийсэн айлчлалын хүрээнд
уг төвийг ойрын хугацаанд
байгуулахаар тохиролцжээ.

Эшлэл

-Нөхөн сэргээлттэй холбоотой
хууль тогтоомжуудын биелэлт
орон даяар маш муу байгаа.
Тухайн орон нутгийн ИТХ
нөхөн сэргээлтээс олсон орлогоо
зориулалтын бусаар зарцуулдаг.
Үүнээс үүдэн асуудал үүсдэг.
Нөхөн сэргээлтэд зарцуулах
ёстой мөнгийг бүрэн зарцуулж
хэвших хэрэгтэй байна.
БОАЖ-ын сайд
Н.Цэрэнбат

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

› INFO@zasag.co
Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй
холбогдоно уу.
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Засгийн газрын мэдээ Сонин
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ЗГМ: Сэдэв
Мөнгөтэй харьцах
буруу дадал насан
туршид нь уршиг
болдог

Хүүхдийн халаасны мөнгө

(7 хоногоор)

Европын орнуудын бага насны хүүхдүүдийн халаасны мөнгийг Монголынхтой харьцуулахад

З.Цэлмэг
@tselmegZGM
Манай улсын бага ангийн
су рагчид долоо хоног т
өндөр хөгжилтэй орны хүүх
дүүдийнхтэй эн тэнцүү халаасны
мөнгө зарцуулдаг байх юм. Илүү
гарах тохиолдол ч олон байна.
“Эцэг, эхчүүд хүүхдэдээ
халаасны мөнгө гэж хамаа
замбараагүй ихийг өгөх юм. Нэг
залуухан ээж халаасны мөнгө
болгож хүүхдэдээ өдөрт 20
мянган төгрөг өгдөг тухай эцэг,
эхийн хурал дээр ярьсан. Бас
цагаан сараар ганц нэг хүүхэд
багштайгаа золгох гэж байсан 10,
20 мянгатын дэвсгэртээ алдсан
тохиолдол гарсан. Бараг сурагч
болгон нь мөнгөтэй холбоотой
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Мөнгөний үнэ цэнийг эрт
таниулаарай

хов зөөж ирдгээс залхсан багш
нь хулгайн талаар хүүхдүүдэд
тайлбарлах цагдаа сурагласан”
хэмээн танил бүсгүй маань
ярилаа. Хоёрдугаар ангийн
хүүдээ тэрбээр халаасны мөнгө
болгож өдөрт 1000 төгрөг
өгдөг аж. Халаасны мөнгө нь
пирошки, эсвэл савласан ус
болж сургуулийн цайны газрын
орлогыг зузаалдаг бөгөөд багш
нь ч ийм хэмжээний мөнгөтэй
явахыг хориглодоггүй байна.
Гэхдээ 1000 төгрөг гэдэг
үеийнхнийх нь хувьд өдөр
бүр авч явдаг хамгийн доод
хэмжээ. Дийлэнх нь дунджаар
5000 төгрөгтэй ирдэг. Өөрөөр
хэлбэл, манай улсад долоо
хоногт дунджаар 20-25 мянган
төгрөгийг зөвхөн халаасны
мөнгө болгож хэрэглэдэг бага
ангийн сурагчид байна гэсэн үг.
Энэ мэдээг сонссоноос хоёр
өдрийн дараа Financial Times
сонинд нэгэн сонирхолтой
судалгаа нийтлэгдэв. Их
Британийн долоон настай
хүүхдүүд долоо хоногт 7.4, 12
настнууд 12.4 фунт стерлинг
зарцуулдаг бөгөөд өсвөр насанд
хүрмэгцээ үүнээс даруй хоёр

Их Британи,
Монгол Улсын
нэг үеийнхний
зарцуулдаг
халаасны
мөнгөний
хэмжээ тун
бага зөрүүтэй
байдгийг
долоон
настнуудын
жишээ
харуулж
байна.

дахин ихийг зарцуулдгийг тус
улсын сурагчдын дунд хийсэн
судалгаагаар тогтоожээ. Британи
долоон настнуудын долоо хоногт
хэрэглэдэг мөнгийг төгрөгт
шилжүүлбэл ойролцоогоор 2425 мянга болж байна.

Монгол
хүүхдүүдийн
халаасны мөнгө
баян орнуудынхтай
дүйж байна
Дэлхийн банкны тооцоогоор
Их Британийн нэг хүнд ногдох
ДНБ-ий хэмжээ 43.6 мянган
ам.доллар буюу 104.4 сая төгрөг.
Харин Монгол Улсынх үүнээс 13
дахин бага буюу 7.9 сая төгрөг.
Тэгсэн атлаа энэ хоёр улсын
нэг үеийнхний зарцуулдаг
халаасны мөнгөний хэмжээ тун
бага зөрүүтэй байдгийг долоон
настнуудын жишээгээр харагдаж
байна. Гэхдээ үүнд дүгнэлт өгөх

эрхийг уншигч танд үлдээе.
Бага насны хүүхдэдээ мөнгө
өгч явуулах шаардлагагүй
гэж үздэг эцэг, эх мэдээж олон
бий. Фейсбүүк-ийн Mommy
Central группийн гишүүдээс
бага ангид сурдаг хүүхдэдээ
халаасны мөнгө өгдөг эсэхийг
нь асуухад дийлэнх нь өдөр
бүр 1000-2000 төгрөг өгдөг гэж
хариулжээ. Долоон цагийн турш
нээлттэй байлгасан уг бичил
санал асуулгаар 200 орчим хүн
өдөрт 1000-2000, 30-аад хүн 5000
төгрөг өгдөг гэж хариулжээ.
Харин тун цөөхөн хүн долоо
хоногоор л халаасны мөнгө
өгдөг гэж хариулсан байна. Бас
бага ангийн сурагчид үдийн цай
уудаг тул огт өгдөггүй гэсэн
ээж ч мэр сэр байв. Дийлэнх
нь сургуулийн үдийн цайнд
цаддаггүй, гэр нь хол учир
өдрийн цай ууж амждаггүй,
хичээлийн дараа дугуйланд
явдаг гэдэг шалтгаанаар
халаасны мөнгө өгдөг байна.
Тэгвэл бага насны хүүхдэд
өдөр бүр халаасны мөнгө өгөх
нь анги хамт олны уур амьсгалд
сөрөг нөлөөтэйгээс гадна мөнгө
болоод хөдөлмөрийн үнэ цэнэ,

хэрэглээ, хүчийг хүүхдэд
буруугаар ойлгуулдаг аж. Хараат
бус сэтгэл судлаач Б.Баярцэнгэл
“Хүүхэд мөнгийг хадгалж, урт
хугацаанд хуримтлал үүсгэх,
өөрөө олоогүй учир гамтай
зарцуулахыг сурах нь чухал.
Мөнгийг зөв хэрэглэх гэдэг
нь үнэ цэнийг нь таниулах
болохоос бус үрэлгэн зантай
болгох, байнга худалдан авалт
хийлгэнэ гэсэн үг биш” хэмээв.
Нөгөөтэйгүүр, 1-6 дугаар
ангийн хүүхдэд бэлэн мөнгө
өгч явуулах нь дээрэм, тонуулд
өртөх гээд аюулгүй байдлын
хувьд ч эрсдэлтэй. Бас тухайн
хүүхэд мөнгөний хүчийг
буруугаар ашиглаж, сургуулийн
орчинд алагчлал бий болгодог.
Мөнгөний өөрийнх нь хүч
хүмүүсийн нэгдлийг өөрчилдөг
сөрөг талтай гэдгийг шинжээчид
анхааруулж буй юм.
Хүүхэд гурван нас хүрмэгцээ
мөнгөөр ямар нэг зүйл худалдаж
авдаг гэдгийг хэдийнэ ойлгосон
байдаг. Тиймээс энэ үед нь
хүүхдэд мөнгөө хуримтлуулах
дадал суулгах нь үр дүнтэй аж.
Харин бага ангид сурдаг хүүхэд
өдөр бүр халаасны мөнгө авч,
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дуустал нь зарцуулж байвал
мөнгөний талаар тэс буруу
ойлголттой болсны шинж аж.
Үүний үр дагавар болсон жишээг
холоос хайгаад хэрэгггүй.
“Тухайлбал, эцэг, эхчүүд
хүүхдээ оюутан болсон гээд их
хэмжээгээр гэнэт мөнгө өгдөг.
Гэтэл ийм их хэмжээний мөнгийг
хэрхэн зарцуулах талаар хүүхэд
ямар ч ойлголтгүй байдаг.
Ялангуяа орон нутгаас хотод
оюутан болж ирсэн хүүхдүүд

ЗГМ: Тодруулга

Б.Ууганцэцэг: Хүүхдэдээ урт
хугацаанд яаж зөв зарцуулахыг
зааж өгөөрэй
Хүүхдийг мөнгөтэй зөв
харьцаж, оновчтой захиран
зарц уулд аг болгохын тулд
эцэг, эхчүүд яах ёстойг Сэтгэл
судлалын үндэсний төвийн
захи
р ал, сэтгэл судлаач
Б.Ууганцэцэгээс тодрууллаа.

ухаарал хайрлах уран шог

Тоглоом нь шоглоом болжээ

Херлуф Бидструп Уран шог

эцэг, эх нь ноолуураа самнаж,
хэдэн малаа зарж олсон мөнгийг
ердөө 1-2 сарын хангалуун,
тансаг хэрэглээнд цацдаг.
Удалгүй ямар ч мөнгөгүй болж,
дахиад л эцэг, эхээсээ мөнгө
нэхдэг. Өөрөөр хэлбэл, захиран
зарцуулах ойлголтгүйн балгийг
тухайн хүнээс гадна эцэг, эх, гэр
бүл тэр чигтээ үүрдэг” хэмээн
Сэтгэл судлалын үндэсний
төвийн захирал, сэтгэл судлаач
Б.Ууганцэцэг ярилаа.

-Мөнгөтэй зөв харьцахын ач
холбогдол юу вэ?
-Хүүхэд ирээдүйд амьдралаа
хэрхэн авч явах, санхүү гэж юу
вэ, насанд хүрээд мөнгө хийгээд
хөдөлмөрийн үнэ цэнийг юу гэж
ойлгох нь сургуулийн бага, дунд
ангид мөнгөтэй харьцаж байсан
зуршлаас нь шууд хамаардаг.
Монголчууд хү үхдэдээ
багаас нь их хэмжээний мөнгө
өгдөг. Шинэ жилээр гацуур
дээр нь мөнгө тавих, цагаан
сараар гарыг нь цайлгах, эх
үрсийн баяр, төрсөн өдрөөр
нь голдуу бүхэл дэвсгэртүүд
өгдөг гээд амьдралд ойр жишээ
олон. Гэтэл сэтгэл судлаачид
хүүхэд сургуульд орохоос өмнө
олсон бүх мөнгөө хадгалах нь
зүйтэй гэж үздэг. Гэвч мөнгө
хуримтлуулах тухай монгол
хүүхдүүд ямар ч ойлголтгүй
байна. Тиймээс хүүхэд бусдадаа
гайхуулах, дуртай юмаа авах,
найзтай болохын тулд мөнгөөр
өөртөө татах гэх мэтээр буруу
хэрэглээ рүү халтирдаг. Тиймээс
сургуулийн өмнөх насны хүүхэд
мөнгийг маш сайн хадгалж,
хуримтлуулахад суралцаж,
дадсан байх хэрэгтэй.
-Зөв зарцуулна гэж чухам
юуг хэлээд байна вэ?
-Хуримтлуулсан мөнгийг нь
сургуульд ороход нь маш сайн
тайлагнах хэрэгтэй. Цугласан
мөнгөний хэмжээ, өөрт хэрэгтэй
байгаа зүйлс, энэ жил дахиад
хэр зэргийг хуримтлуулах

гээд бүгдийг нь хүүхэдтэйгээ
ярилцаж, санаа бодлыг нь
сонссоны үндсэн дээр зарцуулах
төлөвлөгөө гаргадаг. Нэгэнт
төлөвлөгөө гаргасан бол хүүхдэд
өөрөө зарцуулах боломжийг нь
олгоорой.
Нөгөөтэйгүүр, өрхийн сан
хүүгийн төсвөөс тодорхой
хэмжээгээр зарцуулахыг даалгаж
болно. Тухайлбал, гэрийнхээ
нэг сарын ахуйн хэрэглээний
бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах
мөнгийг хүүхдэдээ өгөөрэй.
Манай хүүхдийн нэг сарын
ахуйн хэрэглээний зардал 38
мянган төгрөг. Үүнийг чамд
өглөө. Энэ сард ийм ийм зүйлс
худалдаж аваарай гээд өгвөл үр
дүнтэй. Гэхдээ эхний удаад хамт
явж, шүдний оо, саван, хувцас
зайлагч гээд олон төрлийн
бүтээгдэхүүнээс алийг нь
сонговол зүгээр байдгийг хэлж
өгөх хэрэгтэй. Хүүхдэд заагаад
өгвөл сонголт хийхдээ ч маш
сайн болдог. Түүнээс биш мөнгө
өгөнгүүтээ талх, боорцог, саван
аваад ир гэдэг бидний нийтлэг
зуршил хүүхдийн мөнгөтэй
харьцах харилцааг нь сайжруулж
чаддаггүй.
-Сургуулийн орчин бас
хүүхдийг мөнгөтэй явах сэд
лийг өөгшүүлээд байна л даа.
Тухайлбал, цайны газраасаа
бусдыгаа дуурайгаад пирошки,
ундаа авах гэх мэт?
-Хүүхэд өөрөө ид, уух зүйлээ
бэлдээд л явахад болно шүү
дээ. Ээж нь бус хүүхэд өөрөө
маргаашийнхаа хүнсийг бэлдээд
сурчихвал насанд хүрээд ч
өглөөний цайгаа уучихдаг,
өөртөө анхаарал тавьдаг дадалд
сурсан байна. Гэтэл одоо бол
ээжүүдэд ч хоолыг нь бэлдэх
зав хомс, хүүхдүүд өөрсдөө
ч сэдэл багатай, энэ тухай
хүүхдэдээ зааж өгөх ёстой
гэдгээ ээжүүд тэр бүр мэдэхгүй
байна л даа. Хамгийн гол нь
хүүхэд сургуульд ортлоо олсон
мөнгөө хуримтлуулж, сургуульд
ормогцоо урт хугацаанд зар
цуулж, хуримтлуулж сурах нь
чухал.
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Судлаачийн үг

Автомашины донтонд
нэмэрлэх үгс
Монголчууд
Сингапураас
суралцаж байгаа
царай нь тэр юм
болов уу
Олхонуд Баярхүү
профессор
Монголчуудын цамаан цат
галан, баярхууг гайхшран ярьж
яваа гадаадын хэд хэдэн хүнээс
зэмлэлийн аястай үг сонсоод үзэг
цаасаа билүүдэж байгаа нь энэ ээ.
“9911...” дугаартай утас,
“9911...” дугаарын араас залгасан
4 цифртэй машины дугаар асар их
үнэ хүрдэг, хослуулж хэрэглэх нь
монголчуудын мөрөөдөл, олдоц
нь хэцүү гэхийг сонссон герман,
япон эрдэмтэн найз нар маань
нүд нь орой дээрээ гарснаа татаж
унатлаа хөхөрцгөөж билээ. Энэ
муухай зам дээр, энэ их түгжрэл
дунд хэндээ гайхуулах гэж ийм
үнэтэй жип унаж хөөрцөглөнө
вэ, УБ-ын замын түгжрэлд тэр
жиптэй нөхөр хэдэн цаг уягдаад
өөртөө ямар таашаал авдаг
вэ гэсэн финланд найзынхаа
асуултад би мад суулаа. Одон
медаль, гавьяа шагналын тухайд
гадаадынхан гайхшран, ёжлон
ярихыг бишгүйдээ нэг сонсож
байлаа. Адаглаад л хятад, өвөр
монгол найз нар маань бүр
элэглэн ярьж байх юм.
Монголчуудын шуналын
дэвийг илтгэх донгуудын
талаар улс орных нь хөгжлийн
байж байгаа байдал, ядуурал,
ажилгүйдэл, хотын утаа, орчны
бохирдолтой хамтатгаж байгаад
л биднийгээ эвтэйхэн чимхээд
байх нь тэр. Энэ их одон тэмдэг,
шагналын хур, энэ их жипний
өрсөлдөөн, баярхал тань улс
орныхоо хөгжилд яагаад нэмэр
болдоггүй юм бэ гэхтэй зэрэг бид
бүгд мад сууна. Хэлэх үг байхгүй,
олдох ч үгүй.

“Засгийн газрын мэдээ” сонин нь ардчилсан,
шударга ёс, хүний эрхийг дээдэлж, чөлөөт
сэтгүүл зүйн хэм хэмжээг бүрнээ сахин, олон
ургальч үзлийг илэрхийлэх мэдээллийн
индэр байж, нийт Монгол үндэстний
ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг эрхэм
зорилгоо болгоно.
ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Ерөнхий эрхлэгч
Баатарын Дуламхорлоо
Зөвлөх
Шатарбалын Даваадорж
Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын Сугармаа
Утас: 99903584
РЕДАКЦ

Улс төр, нийгэм, эрэн сурвалжлах мэдээллийн алба
Эдитор Б.Даваатогтох
Утас: 99901637
Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба
Эдитор Б.Баяртогтох
Утас: 99901532
Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан
Утас: 99903574
зар сурталчилгаа

Утас: 99903581
99903578
99909472
99907843
ХАЯГ

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

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Б.Баяртогтох
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С.Батсайхан / ЗГМ©

Сингапурын үнэтэй бууд
луудад (5 одтой) гэр бүлээрээ
тансаглаж яваа хот хөдөөгийн
төрийн албан хаагчдыг гайхшран
ярих хүн олон. Ямар мөнгөөрөө
тэгж явдаг бол гээд л, нөгөө
авилгатай нь холбоод л амаа
олохгүй муулах юм. Тэгэх
мөртлөө тэр очсон улс орноо,
буудлыг нь, үйлчлүүлэгчдийг
нь хүндэтгэхгүй, гэртээ байгаа
аятай гэрийн шаахайтай нүцгэн
шахуу өглөөний цайндаа
ороод, буудлын том хонгилоор
холхино, яг л цамаан монгол зан
харагддаг гэнэ. Томоос том алт
толгой дээрээ залчихсан монгол
бизнесч тэнд явж байх аж. Хүн
амьтан гайхаад л. Монголчууд
Сингапураас суралцаж байгаа
царай нь тэр юм болов уу.
Нийгэмд зөрчил юунаас
эхтэй вэ гэдэгт монголчууд
саарал ордонг буруутгадаг.
Ардчиллын 28 жилд ямагт
тэнэгүүд, луйварчид, хулгайч нар
тэнд засаглаж байсан мэт. Сайн
нэртэй яваа нэг ч улс төрч (Тавын
таван Ерөнхийлөгч, арван хэдэн
Ерөнхий сайд, 10 спикер, сайд,
төрийн түшээд хэдэн зуу гэх мэт)
байхгүй. Гэтэл нийгэмд зөрчил
юунаас эхтэйг өөрсөд дээрээ
ярина гэж байхгүй. Баян хоосны
ялгаа, ялангуяа зохиомлоор тийм
ялгаа гарсан үед, тэр ялгаанаас
үүдэлтэй атаа хорсол, барьцах
үзэгдлээс нийгмийн зөрчил
үүсдэг. Тэр зөрчлийн шалтгаан
нь дээр дурдсан монгол шинэ
баячуудын цамаархал, чамирхал
шуналын дэв, донг хэлж буй
хэрэг. Даруухан байна гэдэг
өнөөгийн монгол нийгмээс
арилаад алга болжээ.
Өмнөд хөршөө хар. Тэнд
нийгмийн зөрчлөөс үхтлээ айдаг.
“Соёлын хувьсгал” гэх мэт улс
төрийн кампанит ажлаас түүхэн
сургамж авсных. Тэрбум хол
давсан хүн амынхаа дунд зөрчил
үүсгэх аливаа боломж суваг,

илрэлийг төр засаг нь тас цохино.
Хууль бус баяжилт, эргэлзээтэй
хөлжилт, ер нь эд хөрөнгө,
мөнгөөрөө гайхуулах гэсэн
аливаа оролдлого хориотой. Си
дарга авилгачдын эсрэг томхон
хөдөлж, цээрлүүлж байгаа нь
нийгмийн зөрчил ба баян хоосны
ялгаанаас сэргийлснийх болов уу.
Гарчигт өгүүлсэн үндсэн
сэдэвтээ оръё. Хятадад Си даргын
үеийн “Дөрвөн нээлт” гэдгийг
үлгэр жишээ болгон ид ярьж буй.
Манайд ч нэвтрүүлчихэд болох
үлгэр жишээ, туршлага байж
болно. XXI зуун руу чиглүүлсэн,
тэрбум хүн ардыг дасгасан нээлт
нь тэр болох аж. Тэр дөрөв нь 1)
Хурдны төмөр зам; 2) Гар утасны
тооцооны үйлчилгээ; 3) Цахим
худалдаа; 4) Олон нийтийн
ухаалаг дугуй. Дөрөв дэхийг
манайхан ажсан байх, Хятадад
айлчилсан аялсан монголчууд
бишгүйдээ л үзсэн дээ.

Даруухан байна
гэдэг өнөөгийн
монгол нийгмээс
арилаад алга
болжээ
Эхний тэр бүтээн байгуулалт
манайд өнөөдөртөө ахдана. Хоёр,
гурав дахийг бол нэвтрүүлчихэд
болно. Дөрөв дэхийг өвлөөс
бусад улиралд давчуу замтай
Улаанбаатартаа нэвтрүүлчихэд
болохгүй гэх газаргүй.
Улаанбаатарын гудамжаар
чихцэлдэн яваа, түгжрэл дунд
хараал ерөөл хэлэх цээж баян
монголчуудыг гадаадынхан,
хөрөнгө оруулагчид амны
зоргоор егөөдөж баалж, тавлаж
суухыг харсан хүний хувьд

унадаг дугуй нэвтрүүлье гэж
мөн ч олон удаа бичсэн дээ, би.
Дөрөв дэх тэр олон өнгөт нэг
загварын шар дугуй гэдгийг
тансаг хэрэглээ, цамаархлын
эсрэг гэсэн утгаар товч өгүүлье.
Хятадад нэг үе, түүхийн урт
удаан хугацаанд унадаг дугуй
амин зуулгыг нь амжуулж,
дугуйны сайныг шилж авах дон
нэг хэсэгтээ цухалзаж байсан
гэдэг. Дугуй үйлдвэрлэгч,
худалдагч, зуучлагчдын бизнес
цэцэглээд нийгэмдээ халтай
болоод ирсэн гэх яриа байдаг.
Тэр нь ч тийм сүрхий биш л
дээ. Гэхдээ тэр талын донг
дарж байхгүй бол тэрбум хүнийг
хүчрэхгүй байж магад гээд үнэ
төлбөргүй дугуйны үйлчилгээ
хотуудад буй болгочихжээ. Огт
төлбөргүй биш л дээ. Төлбөртэй,
тэр нь маш бага. Ижил төрлийн
нэг загварын баахан шар,
ногоон, хөх, цэнхэр, улаан
дугуй үйлдвэрлээд “ухаалаг”
гэсэн цол хайрлаад хотуудад
дугуйны зогсоол сая саяар нь
бий болгоод нөгөө нэг загварын
дугуйгаа эгнүүлээд тавьчих нь
тэр. Хүссэн хүн картаар хэдхэн
юань төлөөд нөгөө дугуйг нь цаг
наргүй унаж хэрэглээд дараагийн
хаа нэгтэй зогсоолд нь тавьчихна.
Дараагийн нөхөр унаад гарна,
ингээд хэвшил болгоод, хотоороо
нэг ижил дугуйтай болчихсон
чинь гоё ганган, чамин, чанартай
дугуйны хэрэглээ ба дон хүн
амын тархинаас арилчих ваа.
Дугуйны үйлдвэрлэлээс хэт ашиг
олно, тийм бизнес нэр хүндтэй,
унацтай гэх нь ч байхгүй
болчихжээ.
Яг одоо Хятад нь автомашины
хэрэглээг яг ийм болгох шил
жилтийн үедээ орж байна.
Дугуй моодноос гарч, хятадууд
дугуйнаасаа буугаад хувийн
машин руу хошуурчээ. Нэгэнт
амьдрал нь сайжирсан тул
хувийн машинтай болохыг

хориглолтой биш, нэг хэсэгтээ
дураар нь тавьжээ.
Хятадын хотуудад хувийн
элдэв чамин машин холхиж
байгааг бид харсан, мэднэ.
Манайхны шуналыг хөдөлгөх
машин тэнд жирийн албан
хаагчийн хэрэгцээ нь болчихсон.
Нэг гэр бүлд хоёр ч машин
гараад иржээ. Машины тоог
нь хүн амдаа үржүүлээд үзтэл
дэлхийн нийт хэрэглээ рүү дөхөх
шахуу тооцоо ирээдүй цаг дээр
гараад ирэх нь тэр. Хувийн
машиныг өөгшүүлсний бас нэг
уршиг нь Хятадын хүн амын
дунд таргалалт (түүхэндээ огт
байгаагүй), жингийн илүүдэл,
суудлын элдэв өвчин тархсан
явдал гэнэ. Улс нь нэг юм
бодохгүй бол болохгүй боллоо.
Яаж хэрхэн? Хувийн машин руу
хошуурдаг шуналыг донг нь
дарах хэрэгтэй.

•

Олон нийтийн ухаалаг
машин унаж яваа нь элдэв
хөнгөлөлт эдэлж байна.

•

Нийгэмд зөрчил юунаас
эхтэй вэ гэдэгт монголчууд
саарал ордонг буруутгадаг.

•

Xятадын хотуудад тун
удахгүй хувийн машины
хэрэглээ, дон алга болно
хэмээн эрх баригчид нь
тооцоолжээ.

Хувийн машин олширсныг
Хятадад ард түмний аж байдлын
дээшлэлт, нэр хүнд, хувь хүний
нэр хүнд энэ тэр гэж даан ч авч
үздэггүй. Зай талбай багтаамжаа
тооцно, агаарт ялгарах утаа,
хий, тортогийг тооцно, машины
дилерийн төвүүдэд тэр бүр эрх
өгөхгүй, зөвшөөрөхдөө хязгаар
тогтооно. Агаарын бохирдолтой
хувийн машинуудыг холбож
байгаад дарамтлаад байх нь тэр.
Хотуудад хувийн автомашиныг
олшруулснаас агаарын бохирдол
30 хувиар нэмэгдсэн гэх
тооцоо хийжээ. Тэгэхлээр нь
энэ 2018 онд хувьд худалдах
автомашины тоо хэмжээг 38
хувиар хорогдуулах шийдвэр
төр-засгаас нь гаргаадахлаа.
Тэрбум хол давсан хүн амдаа
2018 онд 150 мянгахан хувийн
машинд дугаар олгоно гэлээ,
өмнөх жилүүдэд энэ тоо 240
мянга байсныг багасгажээ. Энэ
жилийн 150 мянгыг дотор нь
ангилжээ. Үүнд 90 мянга нь
хөнгөн тэргэнд, 60 мянга нь
экологийн цэвэр машинд гэж
ногдоно. 2014 оны байдлаар 1000
хүнд ногдох машиныхаа тоогоор
Хятад нь дэлхийд 99-рт жагсаж,
1000 хүндээ 114 машинтай
гэгдэж байсан нь даруухан тоо
байжээ. Одоо тэр рүүгээ ухрах,
болж өгвөл дахиад буулгахыг
зорино.
Нийтийн хэр эглээний
ухаа
лаг дугуйны адил том
хотуудад цахилгаан, хийгээр
ажилладаг, тоолууртай цахил
гаан хөдөлгүүрт нэг загварын
баахан ухаалаг машин гаргаж
тавихаар шийджээ. Тийм
машины паркуудыг байгуулах
талаар одоо ажиллаж байна.
Бээжин, Шанхай, том хотуудад
туршаад нэвтрүүлчихлээ. Том
том хотуудад хэдийнэ хэвшил
болжээ. Хөх-хотод саяхнаас
ухаалаг 100 машин ашиглуулж
туршиж эхэлжээ. Үр дүн муугүй.
Ингэж туршихын өмнө төрөөс
бага зэрэг хавчлага хийжээ.
Гарааш, зогсоолын үнийг өсгөөд
өгөхтэй зэрэг хувийн машин руу
тэмүүлэх нь багасаад иржээ.
Агаар бохируулдаг гэж ирээд л
хувийн машинтнуудыг баахан
аашилж, муулууллаа. Суртал
нэвтрүүлгээр бөмбөгдлөө. Үнэн
л юм чинь.
Зөрүүлээд олон нийтийн
ухаалаг машин унаж яваа нь
элдэв хөнгөлөлт эдэлж байна.
Шатахуунд мөнгө зарахгүй,
эвдрэл үйлчилгээг нь улс
хариуцчихна, ажлаа амжуул
чихна. Нөгөө ганган, чамин,
үнэтэй машин унаж түгжирч явах
хэрэг алга. Гол нь гоё машинд
шунаж шимтээд ерөөсөө ашиг
алга. Xyвиaсaa төлөөд шатаад
дуусна, хэн ч сонирхохгүй, дээр
доргүй ижил загварын машин
унаад ажлаа бүтээчихнэ, нийтийн
тээвэр гэж байна, нөгөө нийтийн
шар дугуй байна. Ингэхэд хувийн
машинаар хотуудын хооронд
хөдөө л явахгүй бол хотод тэр
нь байгаад нэмэргүй болох нь
байна. Гоё чамин машинтай гэж
тэр нөхрийг хэн ч хүндэтгэж,
дол
гинож явахгүйгээс хойш
хятадын хотуудад тун удахгүй
хувийн машины хэрэглээ, дон
алга болно хэмээн эрх баригчид
нь тооцоолжээ.
Энэ туршлага сургамжийг яг
одоо эх орондоо нэвтрүүлбэл
хожим амаа барьж суухгүй юм
биш байгаа, баярхуу монголчууд
даа?
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Би үйлдвэрлэгч
Бидэнд Хятадыг
давсан хямд масс
үйлдвэрлэл гаргах
боломжгүй

Хүн бүр өөрийн
гэсэн дотоод
ертөнцтэй
байдаг. Тиймээс
өөрийнхөө
өвөрмөц
онцлогийг
мэдэрсэн хүн
бүрт зорулж
бүтээлээ урлаж
байна.

Б.Бямбасүрэн
@byambaab_ZGM
Даяаршлын эрэн зуунд
бусдаас өөр, бусдаас содон хэв
загварыг бүрдүүлэхээр зорьж
буй “Ариунаа Сүри” брэндийг
энэ удаагийн “Би үйлдвэрлэгч”
буландаа онцоллоо. Үндэсний
хэв маяг шингэсэн загваруудаа
дотоодын болон олон улсын
загварын зах зээлд зургаа
дахь жилдээ амжилттай
танилцуулж яваа тус брэндийн
үүсгэн байгуулагч, дизайнер
С.Ариунаатай ярилцлаа.
-“Ариунаа Сүри” брэндийн
үнэ цэнийн талаар ярилцъя.
Монголын дизайнеруудын
холбооноос дотоодын зах зээлд
70 гаруй мэргэжлийн дизайнер
бүтээлээ урлаж, танилцуулж
байна гэсэн байна. Танайх
юугаараа онцлог вэ?
-Кашмер, ноос, арьс шир,
нэхий гээд энэ сайхан баялаг
дээр сууж байгаа бид үүнийг

Ариунаа Сүри: Өвөрмөц, содон загвартай
гэж ярьдаг болтол нь үнэнч зүтгэнэ

үнэ цэнэтэй болгох учиртай.
Бидэнд хэзээ ч дундрашгүй их
мал сүрэг байна. Үүнийхээ ашиг
шимийг бид яаж хүртэж байна
вэ. Ноос ноолуур, арьс шир,
мах, сүү гэх мэт түүхий эдийг
эндээсээ авч болох нь. Энэ бүхэн
Монгол бүтээгдэхүүн, Монгол
брэнд болж болно. Нөгөөтэйгүүр,
бид хэдий болтол эзэн хаанаа
өмнөө барьж явах вэ. Одоо арай
өөр нэг зүйлийг бий болгож,
зохиосон байх хэрэгтэй боллоо.
Дэлхийн хүмүүс бидний шинийг
зохиосныг мэддэг, хэрэглэдэг
байх нь чухал.
Дэлхийд танигдах Монгол
брэндийг бий болгох, “Ариунаа
Сүри” брэндийг дэлхийн зах
зээлд гаргахын төлөө явж байна.
Гэхдээ хувцасны шүүгээнийхээ
мухарт шиддэг биш хайрлаж
өмсдөг хувцас байгаасай гэж
хүсэж бүтээлээ урладаг. Мөн
брэндээрээ дамжуулан эх
орныхоо өв соёлыг түгээхээс
гадна брэндийн үүсэл хөгжлийг
танилцуулахыг зорьдог. Бид
шинэ загвар, шинэ коллекцио
гаргах бүртээ заавал ямар нэг
зүйлийг давхар хэлж, өгүүлэхийг
хичээдэг. Энэ бол бидний бусдаас
ялгарах онцлог бас давуу тал.
-Илүү тодорхой тайлбар
лахгүй юү. Хувцас загвараар
дамжуулан юу өгүүлэхийг
зорьдог юм бэ?
-Уран бүтээлчид ерөөс аливаа
хүн өөрийнхөө “би”-г урладаг

Хувийн архиваас ©

С.Батсайхан / ЗГМ©

гэж маш олон удаа сонсож
байлаа. Манай брэндэд ч мөн
адил “би” оршиж байгаа. Тэгвэл
“би”, Ариунаа гэж хэн бэ. Үүнд
эрх чөлөө, баяр баясал, уйтгар
гуниг, аугаа их мөрөөдөл оршдог.
Миний хувьд хувцас загвар бол
эрх чөлөө. Хувь хүн бүр өөрийн
гэсэн өвөрмөц онцлогтой
байгаасай. Тиймдээ ч “Би бол
цор ганц хүн. Миний доторх
хүн, дотоод ертөнц өөр” хэмээх
философийг хувцаслалтаараа
илэрхийлэхийг зорьдог.
Ийм хүмүүсийн хүсэлтийг
биелүүлэхийн төлөө манай
брэнд ажилладаг. Манай хувцсыг
өмсөөд залуу, өвөрмөц, содон,
бусдаас өөр болсон мэт сэтгэл
ханамж аваасай гэж хүсдэг.

-Герман улсад магистрын
зэрэг хамгаалсан таны хувьд
тэндээ хангалттай хэмжээний
цалин авч, дэлхийн иргэн
болж амьдрах боломж байсан
байх. Шинэ брэндээ эх орондоо
үүсгэх санаа яагаад төрсөн бэ?
-Герман ч гэлтгүй, европын
бусад улс орон, бүр өөрийн
дуртай загвар зохион бүтээгч
тэйгээ хамтран ажиллах боломж
байсан. Санал ч ирж байлаа.
Гэхдээ айлын гэрт суучихаад
“Ямар гоё айл вэ” гээд суухыг
хүссэнгүй. Өөрийнхөө гэрийг
сайхан болгохыг хүссэн учраас
л тэр.
-Та салбартаа ажиллаад
зургаан жил боллоо. Энэ бол
чамгүй цаг хугацаа. Тэгэхээр

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2018 оны 03 -р сарын 13-ны өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: Босоо булт тээрмийн элэгдэлд тэсвэртэй хавтан (ханын бронь)
нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер.
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-2018/60

дотоодын зах зээл ямар байна
вэ. Өөрийн бодлоо хуваал
цахгүй юү?
-Анх эхэлж байхад зарим
загварыг маань хүмүүс ойлгохгүй
бага зэрэг хэцүү байсан. Харин
одоо хандлага өөрчлөгдсөн
гэж хэлж болно. 70, 80-аад оны
үеийн хувцсыг арай өөр өнгө,
материалаар хийж өмсөх биш
дараагийн зун трэнд болох
хувцсыг өмсмөөр байна гэсэн чиг
хандлага руу хүмүүс тэмүүлэх
болсон.
-Монгол залуучуудын ханд
лага ямар байна вэ. Ажиллах
хүчээ хэрхэн сонгож авдаг вэ?
-Хүний сэтгэлгээний цар
хүрээ, чин хүслийг нь хамгийн
түрүүнд хардаг. Дараа нь чадвар,
тууштай байдал чухал. Гэхдээ
хүн чадваргүй байлаа ч гэсэн
тууштай байснаараа аливаа
зүйлийг хэнээс ч илүү хийж
чаддаг болдог юм.
-Олон улсын нэр хүндтэй
загварын тайзнаа 10 гаруй
удаа бие даасан уран бүтээлээ
загварын долоо хоног, шоу
гаар танилцуулсан. Монгол
хувцсыг дэлхийд хэрхэн хүлээж
авдаг вэ?
-Хятад, Энэтхэг, Турк, бүр
Италийг давсан чанартай
бүтээл хийж чадахгүй байгаа нь
маргаангүй үнэн. Гэхдээ энэ бол
цаг хугацааны л асуудал. Монгол
хувцасны түүх гэвэл маш агуу.
Гүйцэтгэж байсан технологи,

тухайн үеийн өмсгөл, зүүлт
сэлт зэргийг юутай ч зүйрлэж
яримгүй. Харин сүүлийн 30
жилийн хувцас үйлдвэрлэлийн
чиг хандлагын тухай ярих нь зөв
юм. Жишээлбэл, бид Хятадыг
давсан хямд масс үйлдвэрлэл
гаргаж чадахгүй. Иймд өөрсдийн
гэсэн чанар, үнэр, загвартай
бүтээлийг танилцуулах хэрэгтэй.
Ингэхдээ маш тууштай байх
нь юу юунаас илүү чухал. Тэд
биднийг хараад “Монголчууд
ийм өвөрмөц, содон юм байна.

•

Герман, европын бусад
улс орон, бүр өөрийн дуртай
загвар зохион бүтээгчээсээ
хамтран ажиллах санал
авчээ.

•

Гэсэн ч эх орондоо
тэрбээр ирсэн. Эхэндээ
зарим загварыг нь хүмүүс
ойлгохгүй бага зэрэг хэцүү
байжээ.

•

Харин одоо “Ариунаа
Сүри”-г ойлгодог хүн бүр
түүний бүтээлийг хайрлаж
өмсдөг.

Сонин стильтэй юм” гэж ярьдаг
болтол нь үнэнч зүтгэх хэрэгтэй.
Ингэж чадвал дэлхий нийт биш
юм гэхэд загвар сонирхогчид, зах
зээлд мэддэг болно.
-Загварын салбарынханд
хүлээн зөвшөөрөгдөж, дэлхий
нийтэд танигдахад хэр хол зай
байгаа вэ?
-Ойрхон байгаасай гэж хүсэж
байна. Бидний хийж байгаа бүтээ
лийг маш олон улсын хүмүүс
үздэг, дуртай болсон үед магадгүй
“Ок, чадчихлаа” гэж хэлээд
тайван суух байх. Бидний хувьд
гадаад зах зээлд илүү анхаардаг.
Яагаад байнга гадагшаа явж,
шоунд оролцдог юм бэ гэж.
Тэгэж байж л хүчтэй, өрсөлдөөн
ихтэй энэ том салбар, энэ том зах
зээлийн яг дотор нь орж чадна.
Хүнд танигдахгүй дэлгүүр нээж,
ашиг орлого хөөхөөс илүүтэй нэр,
ялангуяа брэндээ олонд таниулж,
хүлээн зөвшөөрөгдөх хэрэгтэй
гэж үздэг. Үүнийг дагаад дараа
дараагийн бизнес яригдана.
-Энэ эрчээрээ тав эсвэл 10
жилийн дараа “Ариунаа Сүри”
брэнд ямар болсон байх бол?
-Гаднын зах зээлд өөрсдийн
гэсэн орон зайтай, нэлээд олон
харилцагчтай болсон байх бол
но. Мөн олон дэлгүүрт манай
бүтээгдэхүүн борлуулагдах зам
нээгдээд зогсохгүй, эх орныхоо
эко бүтээгдэхүүнийг үнэ цэнэтэй
борлуулдаг болсон байх болов уу
гэж бодож байна.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2018 оны 03 -р сарын 13-ны өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: Мультциклоны хошуу нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер.
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-2018/56

“ДЦС-4” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Босоо булт тээрмийн элэгдэлд тэсвэртэй
хавтан (ханын бронь) нийлүүлэгчийн тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж
байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим
тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50.000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим систем
ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн (2016, 2017 он) борлуулалтын орлогын
дундаж нь тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна.
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: тендерт
санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна.
3. Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын туршлага: Сүүлийн 2 жил буюу
2016, 2017 онуудын жилийн дүн нь тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй
үнийн дүнтэй ижил төстэй бараа нийлүүлсэн байна.
Тендерийн хамт төсөвт өртгийн 2%-иас доошгүй үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө.
Тендерийг 2018 оны 04 дугаар сарын 13 -ны өдрийн 13.00 цагаас өмнө цахим системээр илгээх
ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 04 дугаар
сарын 13 ны өдрийн 13 цаг 30 минутад нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

“ДЦС-4” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Мультциклоны хошуу” нийлүүлэгчийн тухай
цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа
цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт
бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50.000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан
төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн (2016, 2017 он) борлуулалтын орлогын дундаж нь
тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна.
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: тендерт санал болгож
буй үнийн дүнгээс багагүй байна.
3. Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын туршлага: Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017
онуудын жилийн дүн нь тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй үнийн дүнтэй ижил
төстэй бараа нийлүүлсэн байна.
Тендерийн хамт төсөвт өртгийн 2%-иас доошгүй үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө.
Тендерийг 2018 оны 04 дугаар сарын 13 -ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим системээр илгээх ба
нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 04 дугаар сарын 13 ны
өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 -р хороо, Эрчим хүчний гудамж, “ДЦС-4” ТӨХК-ийн
Захиргааны байр, 3 дугаар давхар, 310 тоот өрөө, Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс,
Утас: 7018-1309, 7000-1357, 7017-1357, Факс: 7018-1309 7000-1357

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 -р хороо, Эрчим хүчний гудамж, “ДЦС-4” ТӨХК-ийн
Захиргааны байр, 3 дугаар давхар, 310 тоот өрөө, Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс,
Утас: 7018-1309, 7000-1357, 7017-1357, Факс: 7018-1309 7000-1357
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Нийгэм

Гэрээсээ ажиллахад хөдөлмөрийн
бүтээмж дээшилж байна
Энэ онд 100 орчим
хүнийг гэрээр
ажиллуулахаар
төлөвлөсөн
◄1
Гэвч ажлын найман цагтаа
бүтээмжтэй ажиллаж байгаа
эсэхийг мэддэггүй. Тиймээс
ажилчдадаа чөлөөтэй ажиллах
боломж, хариуцлагыг нь
хүлээлгэж, бие даан ажиллах
нөхцлийг бүрдүүлж байгаа
нь хамгийн хэрэгтэй зүйл.
Өнөөдрийн нийгэмд нэг
газраас нөгөө рүү явахад цаг их
зарцуулж байна. Мөн залуу гэр
бүлийн хувьд хүүхдээ цэцэрлэг,
сургуульд нь хүргэж өгөх,
авах гээд бэрхшээл тулгардаг.
Иймээс ажилчдад маш олон
төрлийн хэрэгцээ шаардлага
тулгарч байгаа болохоор заавал
өглөөний 09.00 цагаас оройны
18.00 цаг хүртэл ажлын байранд
байхыг шаардах нь утгагүй
юм. Өөрөөр хэлбэл, орон зай,
цаг хугацааны хувьд чөлөөтэй
ажиллах боломжийг тэдэнд
олгох хэрэгтэй. Энэ нь эргээд
ажилчдыг илүү үр бүтээлтэй
ажиллах боломжтой болгож
байгаа юм.
-Энэ шийдвэр Хөдөлмөрийн
тухай хуульд нийцэж байгаа
юу?
-Гэрээсээ ажиллах ажилчид
маань анхнаасаа ямар дүрэм
журам баримтлах талаараа
ярилцаж тогтоно. Өдөрт ажлын
найм, долоо хоногт 40 цаг
ажиллах ёстой гэсэн заалтыг
баримтална. Түүнчлэн гэрээсээ
ажиллаж байна гээд орон
дотроосоо, эсвэл гал тогооны
өрөөнөөсөө ажил хийж болохгүй.
Иймд гэрийнхээ тодорхой
хэсэгт ажил хийх нөхцлийг
бүрдүүлж, тохижуулах ёстой.
Үндсэндээ ажлын цагаар байнга
цахим сүлжээнд онлайн байж,
бусадтайгаа харилцаа холбоотой
ажиллана гэсэн үг.
-Өнөөдрийн байдлаар
танай компани хэчнээн хүний
бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажил
лагаа явуулж байна вэ. Үүнээс
хэд нь гэрээсээ ажиллаж
байгаа вэ?
-Манай компани нийт 270
гаруй ажилтантай. Үндсэн IT
Zone компанид 180 гаруй хүн
ажиллаж байна. Одоогийн
байдлаар борлуулалтын 10
ажилтан сарын өмнөөс гэрээсээ
ажиллаж эхэлсэн. Ажилчдын
хувьд сэтгэл ханамж 100 хувь

байгаа. Саяхан гэхэд манай нэг
ажилтан Цагаан сарын баярын
өмнө Хөвсгөл аймаг руу яваад
бүтэн долоо хоногийн хугацаанд
тэндээс ажлаа хийсэн. Тэгэхээр
гэрээсээ ажлаа хийх боломж
олгож байгаа нь ажилчдын
хувьд ар гэрийнхээ ажлыг
үндсэн ажлынхаа хажуугаар
зохицуулах бүрэн боломж гарч
ирж байгаа юм. Алсын зайнаас
ажиллаж байгаа хүмүүс компани
дээрээ ирээд ажиллах боломж
нээлттэй. Ширээ сандал бүх юм
бэлэн байгаа. Тэгэхээр дуртай
үедээ ажил дээрээ ирээд ажлаа
хийж болно гэсэн үг.
-Эдийн засгийн хувьд ямар
үр дүн гарсан бэ?
-Одоогийн байдлаар бор
луулалтын хувьд эцэслэн хэлэх
боломжгүй байна. Учир нь
ажилтнуудын ажлын үр дүн
төлөвлөгөөгөөр гарч ирдэг.
Тиймээс өнөөдрийн байдлаар
төлөвлөгөөндөө хүрэхгүй
байгаа зүйл алга байна. Үнд
сэндээ гэрээсээ ажиллаж
байгаа хүмүүс маань оффист
ирээд ажилладаг байсан
шигээ харилцагч нартайгаа
уулзах, гэрээ байгуулах зэрэг
ажил хэвийн үргэлжилж
байгаа. Борлуулалтын хувьд
муудаагүй, бүр их хэмжээгээр
нэмэгдээгүй. Харин нэг багийн
хувьд хүн дутах асуудал гарч
байж магадгүй. Бусдаар бол
ямар нэг асуудал гараагүй байна.
Төлөвлөсөн балансаа бариад явж
байна. Ажилчдын сэтгэл санаа
өөдрөг байгаа. Иймээс цаашид
борлуулалт эрс нэмэгдэж
магадгүй юм.
-Гаднын өндөр хөгжилтэй
орнуудын туршлагаас хэр их
судалсан бэ?
-АНУ-ын компаниуд гэхэд
гэрээсээ ажиллах системийг
нэвтрүүлээд 10 гаруй жил болж
байна. Түүнчлэн Япон, БНСУ
гээд ихэнх орны компаниуд
ажилчдадаа ямар ч стрессгүйгээр
гэрээсээ ажиллах боломж олгоод
удаж байна. Dell компани гэхэд
уг системийг нэвтрүүлээд 5-6
жил болж байна. Манай компани
өнгөрсөн арванхоёрдугаар
сараас эхлэн энэхүү системийг
судалсан. Харин хоёрдугаар
сараас эхлэн албан ёсоор
хэрэгжүүлж эхэлсэн. Өмнө
нь манай компани уян хатан
ажлын цагийн системтэй байсан.
Өнөөдрийн байдлаар 170 гаруй
хүн энэ жишгээр ажиллаж байна.
Энэ нь өглөө заавал 09.00 цагт
биш 10.00 цагт ч ирэх боломжтой
гэсэн үг. Тухайн өдөртөө багтаж,
ажлын цагаа гүйцээх ёстой. Уг

Орон нутаг
» Архангай
Ихэнх нутгаар зудтай, цасан
болон шороон шуурга шуурч
байгаа нь мал бэлчээрлэх,
өвс тэжээл дутагдах, мал турж
эцэх, хээл хаях, тоо толгой
хорогдож хаваржилт хүндрэх
нөхцөл байдал үүсжээ. Энэ
сарын эхний арав хоногийн
байдлаар аймгийн нийт
нутгийн 30 орчим хувь нь
цасан бүрхүүлтэй байна.
» Дархан-Уул
1987 оноос хойш огт
солигдоогүй 30 жилийн
түүхтэй Дархан хотын үндсэн
магистрал шугам болох
дулааны магистрал шугамын
шинэчлэх ажлыг эхлүүллээ.
Энэхүү бүтээн байгуулалтын
ажилд нийт 4.6 тэрбум төгрөг
зарцуулж байгаа аж.

С.Батсайхан / ЗГМ©

системийг нэвтрүүлэхээр жил
орчим хугацаанд туршсан.

Өнөөдрийн
байдлаар 170
гаруй хүн уян
хатан цагийн
системээр
ажиллаж байна
-Ажилчдын хувьд гэрээсээ
ажлаа хийх нь маш их болом
жийг олгож байгаа ч, тавигдах
шаардлага нь нэмэгдэж байгаа
юу?
-Алсын зайнаас ажиллахтай
холбоотой нэмэлт шаардлага
бол байхгүй. Энэ жилийн
төлөвлөгөө яаж хийгдсэн,
тухайн багт нь ямар төлөвлөгөө
тавигдсан түүнийгээ л хийнэ.
Харин эс
р эгээрээ тухайн
ажилтны хариуцлага нэмэгдэж
байгаа юм. Гэрээсээ ажлаа хийж
байна гээд зүгээр суух, эсвэл
өөр юм хийгээд байж болохгүй.
Иймээс хувь хүний хариуцлага
нэмэгдэнэ. Харин компанийн
зүгээс ажилчдадаа илүү их
итгэж байна гэсэн үг.
-Гэрээр ажиллаж байгаа
ажилтныхаа тоог цаашид
нэмэгдүүлэх үү?
-Тийм ээ. Одоо программ
хангамжийн ажилтнууд гэрээр
ажиллах боломж гарч байгаа.

Өнөөдрийн байдлаар бор
луулалтын 30 орчим ажилтан
бий. Үүнээс тодорхой хувь нь
дэлгүүрт ажилладаг. Тэгэхээр
нийт 20 орчим хүн гэрээр
ажиллах боломжтой гэж
харж байгаа. Эдгээр ажилчин
маань код бичих, серверийн
гээд технологийн асуудлаа
шийдчих юм бол энэ системд
хамрагдах болно. Харилцагч
байгууллагуудтай холбогдохоос
эхлээд программ хөгжүүлэх гээд
зарим технологи шаардлагатай
байгаа. Иймээс бэлтгэл ажлаа
бүрэн хангачих юм бол программ
хангамжийн ажилтнууд гэрээсээ
ажлаа хийж эхэлнэ.
-Шинэ системд хамрагд
санаар өдөр тутамдаа интернэт
орчинд нээлттэй байж, ажил
лах шаардлагатай болж байна.
Тэгэхээр компанийн аюулгүй
байдлыг хэрхэн хангаж байна

вэ?
-Өнөөдрийн байдлаар манай
компани Office 365 программ
ашиглаж байна. Хүн бүр нэвт
рэхдээ gmail шиг нэвтрэх
нэр, нууц үг хийж орно. Тус
программ дээр мэдээллээ
солилц ож, төлөвлөгөөгөө
гаргаж, багаараа хаана юу хийж
байгаагаа бусадтай хуваалцах
гээд олон зүйлийг цогцоор нь
нэг дор хийж байна. Энэ жил
санхүүгийн системийг нэвтрүүлж
байна. Харин компанийн аюулгүй
байдлыг хангах ажлыг IT-ийн
үйлчилгээ үзүүлдэг манай хоёр
охин компани гүйцэтгэдэг.
Түүнчлэн ажилчдын хувьд
өмнө нь кофе шоп, эсвэл ямар
нэг газар интернэтэд орчихоод
орхиод явчихдаг байсан. Тэгвэл
одоо эсрэгээрээ ажилчдад илүү их
хариуцлага нэмэгдэж байгаа.

Эрүүл мэнд

Хатгалгааны вакциныг орон
нутагт ирэх жил хийнэ
Г.Төгс
ЗГМ
Нийслэлийн бүх дүүргийн
хоёр сартай хүүхдүүдийг
у у ш г и н ы хат га л га ана ас
урьдчилан сэргийлэх 13 цент
вакцинаар энэ сарын 1-нээс
дарх ла а ж у ул ж эхэлсэн.
Өнөөдрийн байдлаар Сүхбаатар
дүүргийн хувьд өдөрт 20-25
хүүхдэд вакцин хийж байгаа
бөгөөд нийт 150 хүүхэд
хамрагдахаас 94 хувьтай байгаа
аж. Хатгалгааны эсрэг вакцины
эхний тунг хоёр сартай, хоёр
дахь тунг дөрвөн сартай, гурав
дахь тунг есөн сартай хүүхдэд
тус тус хийж байгаа аж. Эрүүл
мэндийн сайд Д.Сарангэрэлийн
хэлж буйгаар энэ онд 38 мянган
хүүхдийг гурван удаагийн
тунгаар дархлаажуулахад
шаардлагатай 110 мянган тун

вакциныг НҮБ-ын Хүүхдийн
санд захиалж, 35 мянган тунг
хүлээж авчээ. Харин үлдсэн
75 мянган тун вакциныг
хоёрдугаар улиралд багтаан
авна. Вакцины үнэ нэг тун нь
13-15 ам.доллар байдаг бөгөөд
Монгол Улс НҮБ-ын Хүүхдийн
сангийн хөнгөлөлттэй үнэ болох
3.5 ам.доллараар худалдан авч
байгаа аж. Энэ онд Улаанбаатар
хотын хүүхдүүдийг хамруулах
бол 2019 оноос орон нутагт
вакциныг хийж эхлэхээр
төлөвлөжээ. Хатгалгааны
эсрэг вакцины гурван тунг
бүрэн хийлгэсэн хүүхэд
пневмококкоор үүсгэгдсэн
уушгины хатгалгаа өвчний эсрэг
10-15 жилийн дархлаатай болдог
байна. Иймээс эцэг эхчүүд
хүүхдээ харьяа дүүрэг, хорооны
өрхийн эмнэлэгт хуваарийн
дагуу вакцинд хамруулах
боломжтой юм.

Осол гэмтэл

Хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн
3700 зөрчил илрүүлжээ
Өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд
нийслэлийн хэмжээнд 435 зам
тээврийн ослын дуудлага Замын
цагдаагийн албанд иржээ.
Ослын улмаас 11 хүн хөнгөн,
хүндэвтэр байдлаар бэртэж,
гэмтсэн байна.
Бүртгэгдсэн зам тээврийн
ослоос явган зорчигч мөргөж
гэмтээсэн зургаан осол,
мөргөлдөх хэлбэрээр 11, үл
хөдлөх зүйл буюу гэрлийн шон,
хашаа мөргөсөн хоёр, онхолдсон
нэг осол бүртгэгджээ. Түүнчлэн
замын хөдөлгөөний аюулгүй
байдлыг хангахтай холбоотой
хууль тогтоомж, дүрэм зөрчсөн

3700 гаруй зөрчил илрүүлсэн
бөгөөд үүнээс 93 нь согтуугаар
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон
байв.
Замын цагдаагийн албанаас
өгсөн мэдээллээр хөдөлгөөнд
оролцож буй жолооч нарын
гаргасан зөрчлийн дийлэнх хувь
нь хөдөлгөөнд оролцож байх
үедээ гар утас хэрэглэх, эсвэл
гэрлэн дохио зөрчсөн байна.
Иймээс замын хөдөлгөөнд
оролцож буй жолооч нар өөрийн
болон бусдын аюулгүй байдлыг
хангаж жолоо барьж байхдаа
гар утас хэрэглэхгүй байхыг
анхааруулж байна.

» Хөвсгөл
Шүлхий өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх албан даалгаварын
хүрээнд сум, орон нутагт
хурдан морины уралдаан
зохион байгуулахыг ирэх
тавдугаар сарын 1-н
хүртэл хориглолоо. Мөн
энэ хугацаанд хяналтын
постуудаар мал, мах, махан
бүтээгдэхүүн оруулахгүй
байгаа бөгөөд аймгаас ирж
буй бүх иргэдийг хаана
очихыг нь хаягжуулан
бүртгэлжүүлж байна.
» Булган
Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ
сумын нутаг дэвсгэрээс
тариалангийн бүс нутаг
гэж нийтдээ 95 газрын
хилийн цэсийг солбилцлын
цэгээр тогтоосон байна.
Тодруулбал, Хутаг-Өндөр
суманд 51, Сэлэнгэ суманд 44
тариалангийн талбайг үүнд
хамруулж байгаа аж.
» Сүхбаатар
ИТХ-ын тавдугаар хуралдаан
хаалттай боллоо. Тус
хуралдаанаар аймгийн Засаг
даргын үйл ажиллагааны
мөрийн хөтөлбөрийн 2017
оны тайлан, 2018 оны үндсэн
чиглэлийн зорилт, 2016
оны төсвийн гүйцэтгэлийг
хэлэлцжээ. Мөн 2017 оны
төсвийн тодотгол, 2018 оны
төсвийн төсөл, согтууруулах
ундаа худалдах, түүгээр
үйлчлэх зөвшөөрөл олгох,
сунгах, хяналт тавих журам
гэсэн асуудлыг хэлэлцэж
байгаа аж.
» Увс
Цэцэрлэгийн насны
хүүхдүүдийн дунд шүдний
өвчлөл их байгаа тул
өвчлөлийг бууруулж,
урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор Улаангом сумын
тавдугаар цэцэрлэг “Эрүүл
шүдний баяр” хийв. Шүд
эрүүлжүүлэх ажлын хүрээнд
хүүхдүүдийг үе шаттай үзлэг
оношлогоонд хамруулж
эрүүлжүүлжээ. Цаашид 100
хувь эрүүл шүдтэй болгохыг
төлөвлөсөн байна.
» Дорнод
АНУ-ын Элчин сайдын
хэргийг түр хамаарагч ноён
Мануэль Микаллер аймгийн
удирдлагатай уулзав.
» Орхон
Он гарснаар цахим
тоглоомонд донтсон зургаан
хүүхэд эмнэлэгт хандсан
бол өнгөрсөн онд 22 хүүхэд
эмнэлгийн байгууллагад
хандсан байна. Аймгийн Гэр
бүл, хүүхэд, залуучуудын
хөгжлийн газрын
мэргэжилтний хэлж буйгаар
цахим тоглоомонд донтсон
эдгээр хүүхдүүд худлаа ярих,
хулгай хийх зэргээр зан төлөв
нь өөрчлөгдсөн байжээ.
» Ховд
Энэ хавар 1.3 сая эх мал
төллөхөөс одоогийн
байдлаар 4-5 хувь буюу
20 гаруй мянган эх мал
төллөжээ. Аймгийн мал аж
ахуйн мэргэжилтнүүдийн
хэлж буйгаар мал төллөлтийг
гуравдугаар сарын 15-наас
хойш эхлүүлэхээр мал
хээлтүүлгийн ажил зохион
байгуулсан байна.
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MPRAM comments on coking
coal export

Asia Foundation study
addresses corruption

Deposit accounts registration
exceeds 10 thousand in March

Entree Resources releases 2017
financial statement

The agency estimates to export 52.5 million tons
of coking coal in 2018.

More than half of the surveyors said the tax is
very high.

Presently, the stock activities of APU, Tavantolgoi
and Itools are leading in 2018.

The company’s operating loss reached USD 3.1
million.

ZGM: highlights
Politics

Minister of Defense Enkhbold
Nyamaa pays an official visit
to the Republic of India at the
invitation of his counterpart
Nirmala Sitharaman. Sides
agree on establishing a
cyber safety training center
in Mongolia in the nearest
future.
General Executive Agency
for Court Decisions and Law
Enforcement University agree
to cooperate on research
development and capacity
building.
Minister of Environment and
Tourism Tserenbat Namsrai
pays an official visit to the
Federal Republic of Germany.

Economy

According to a study
conducted by Mongolian
Marketing Consulting Group,
smartphone users reached 1.7
million in Mongolia.
Gobi JSC releases 2017
financial statement. Sales
revenue grew by 40 percent,
to MNT 124.4 billion.
Top 20 Index falls by 0.53
percent, to 20799.43. MSE A
Index drops by 0.12 percent,
to 10307.13. MSE B Index
grows by 0.2 percent, to
9884.54. Market cap stands at
MNT 2.5 trillion.

Society

Exhibition of arts and culture
of Mongolian ethnicities
opens at the Fine Arts
Zanabazar Museum.
Amartuvshin Enkhbat,
Honoured Artist and Cultural
Envoy of Mongolia, was
among 15 artists from
European and Asian countries,
who received Honor Award in
the category of International
Opera Awards 2018 at
the BraVo International
Professional Music Awards
ceremony.
Mongolian wrestler
Bekhbayar Erdenebat claims
a gold medal on the first day
of the international freestyle
wrestling tournament Prix
of the Buryatia Republic’s
President in Ulaan-Uud,
Russian Federation.
An Indian Dance Group to
perform a contemporary
dance at the Ulaanbaatar
Ensemble on March 16.

China’s sanction on DPRK to determine
Mongolia’s coking coal export
Experts expect
the coking coal
demand to shrink
in the following
years

Mongolia’s
export will
remain stable
unless the PRC
remove sanction on DPRK,
noted MRPAM.

Bayarmaa.B, Tugsbilig.B
ZGM
Coking coal formed around
70 percent of Mongolia's total
coal export last year. While coal
exports was 18.2 million tons in
2010, the number increased to 33.4
million tons in 2017. As for this
year, the Mineral Resources and
Petroleum Agency of Mongolia
(MRPAM) estimates to export
52.5 million tons of coking coal
in 2018 and 51.5 million tons in
2020.
Coking coal mined from major
deposits, such as Tavantolgoi,
Ukhaakhudag, Nariin Sukhait,
Ovoot Tolgoi and Khuren Tolgoi,
are exported to a single market, to
People’s Republic of China (PRC)
mainly for steel production. The
authorities of the PRC has set a
goal to reduce air pollution, steel
production and close old factories.
Within the frame, the PRC plans
to reduce steel production by 100150 million tons by 2020. The
policy immediately took effect
as the PRC cut its steel production
by 50 million tons and coal by 150
million tons last year. As for this
year, the initial plan is to diminish
steel output by 50 million tons.
Exports highlighted that this
will shrink coking coal imports
and escalate competition for coal

Batsaikhan.S / ZGM©

exporters. Furthermore, the main
coal importing ports have started
increasing their inventories.
Accordingly, experts expect
the coking coal demand to
shrink in the following years due
to the PRC’s policy. However,
MRPAM informed that it will
not directly affect Mongolia’s
coking coal export. The coal
export increased by 7.6 thousand

Crude Oil /Brent/
(USD/bbl.)

Copper /LME/
(USD/MT)

1,350
1,340
1,330
1,320
1,310
03/12 1,323.30

03/12 65.59

times, to 12.1 percent within only
five years. In terms of the business
environment, more than half of the
surveyors said that tax is very high.
The 23 percent of entities assessed
that the permits and licenses are
limited, 21 percent view that loan
opportunities are limited and 17
percent answered that the profes
sional staff are lacking. Also, the
co-research conducted by the Asia
Foundation and Sant Maral Foun
dation shows that private entities

assessed the operations of Indepen
dent Authority Against Corruption
of Mongolia as “inefficient”. As stat
ed by the survey, the mining sector
and public services have high vul
nerable to corruption. For instance,
the General Agency for Specialized
Inspection was ranked as the most
corrupted agency on the list of the
most affected organizations with
25.2 percent. However, the rating is
2.4 percent lower than the previous
year.

Stock market

MCSD: Deposits increased by 2.5 times
The number of individuals and en
tities opening new deposit accounts
at the Mongolian Central Securities
Depository (MCSD) increased by
2.5 percent compared to the previ
ous month, exceeding 10 thousand.
This is highest indicator since 2016,
informed the MCSD. In terms of
structures, around 99.8 percent of

remain stable unless the PRC
removes sanction on DPRK, noted
MRPAM.
In addition, the PRC’s policy
creates M&A opportunities
among the major steel producers
and allow them to operate at full
capacity, stabilizing the coking
coal demand. Nonetheless, experts
expect the PRC’s steel production
to decline in the long-term.

account issuers are local citizens
and non-residents form 0.1 percent,
while the remaining were local and
foreign entities.
During this period, Goodsec LLC
opened the highest accounts, total
ling over 7 thousand. Mirae Asset
Securities Mongolia, the underwriter
of LendMN JSC, inaugurated 1240

Gold /Comex/
(USD/t oz.)

66.00
65.00
64.00
63.00

Asia Foundation: 60 percent of private entities are
dissatisfied with business environment
According to the Study of Private
Sector Perceptions of Corruption
Survey 2017 of the Asia Foundation,
around 60 percent of Mongolian
private entities are dissatisfied with
the business environment due to
corruption. While the satisfied en
tities were 27.2 percent in 2012, the
number drastically reduced by 2.5

Mongolia's coal
export increases
regardless of PRC's
policy to reduce
steel production

tons last year, regardless of PRC’s
reduction to steel production. The
main reason to the increase was
the U.N sanction on the nuclear
test of the Democratic People’s
Republic of Korea (DPRK). China
imported a total of 20 million
tons of coal from DPRK in 2016;
however, the sanction on DPRK
ceased coal imports in April 2017.
Therefore, Mongolia’s export will

commodity market

private sector

Bilig.B
ZGM
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deposit accounts, which is 27 times
higher than the previous month. In
2017, a total of MNT 859 million
worth trades were conducted. This
is considered the record high of 26
years according to Mongolian Stock
Exchange. Presently, the stock sales
of APU, Tavantolgoi and Itools are
leading in 2018.

7,100
7,000
6,900
6,800
03/9 6,962.00

mining

Entrée announces 2017 financial results
Oyunbayar.N
ZGM
On March 9, Entree Resources
LLC, a TSE listed Canadian com
pany, announced its 2017 fiscal
year results and reviewed corporate
highlights.
According to the updated techni
cal report of the Entree Resources
and Oyu Tolgoi joint venture proj
ect that was released in January of
this year, it is estimated that Entree
Resources expects to gain within
its investment USD 2.1 billion in
undiscounted before-tax cash flow
just from the Hugo North extension
over the first 33 years of production.
In 2017, Entree Resources closed
a non-brokered private placement
of 18.5 million units of the compa
ny for gross proceeds of CAD 7.6
million. The company’s operating
loss was USD 3.1 million, 3 percent
higher than the comparative peri
od in 2016. In addition, the report
demonstrated that at December end
of 2017, cash on hand was USD 7.1
million.
For 2018, the company plans

Batsaikhan.S / ZGM©

that it will spend approximately
USD1.2-1.5 million as corporate
costs including Mongolian site
management, marketing and com
pliance costs.
Entree Resources and Oyu Tolgoi
LLC joint venture property also
includes majority of the Heruga
(gold-copper-molybdenum) de
posit in addition to its Huga North
(gold-copper) extension at the Oyu
tolgoi Project site.
Entree has a 20 percent carried

participating interest in the Entree
Resources and Oyu Tolgoi joint
venture, with a 30 percent inter
est in all mineralization identified
above 560 metres elevation on the
Entrée Resources and Oyu Tolgoi
JV Property. Sandstorm Gold Ltd.,
Rio Tinto and Turquoise Hill are
major shareholders of Entree Re
sources, holding approximately
14 percent, 10 percent and 8 per
cent of the shares of the company,
respectively.
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Өдрийн хэмнэл
ОНЦЛОХ үзвэр

Зурхай

Улаан богширгоны нууц

Билгийн тооллын 26
Хаврын тэргүүн хөх бар сарын
зургаан цагаан мэнгэтэй хөх луу өдөр.
Үс засуулбал: Жаргал үргэлжид ирнэ
Наран ургах, шингэх: 07:10-18:51
Барилдлага: Түлэх
Шүтэн барилдлага: Нэр өнгө
Суудал: Гал
Аргын тооллын гуравдугаар
сарын 13, Ангараг гараг.
Билгийн тооллын 26, Яруу
эгшигт одтой, хөх луу өдөр.
Өдрийн наран 07:10 цагт мандан,
18:51 цагт жаргана. Тухайн өдөр
хулгана жилтнээ аливаа үйлийг
хийхэд эерэг сайн ба бич, тахиа
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр гэмтнийг
шийтгэх, угаал үйлдэх, бороо хур
оруулах, зэтгэрийг номхотгох,
хөгжмийн зэмсэг урлахад сайн.
Гүүр тавих, газар ухах, гөлөг
тэжээхэд муу. Өдрийн сайн цаг
нь бар, луу, могой, бич, тахиа,
гахай болой. Хол газар яваар
одогсод зүүн урагш мөрөө гаргавал
зохистой.

“Бүлтээхэй Дэлдээхэй хоёр”
хүүхэлдэйн жүжиг
Хэзээ: 2018.03.10-04.01 14:00 цагт
Хаана: Хүүхэлдэйн театр
Тасалбарын үнэ: ^5000

“Цэргийн бодол” тоглолт
Хэзээ: 2018.03.17-ны 19.00 цагт
Хаана: Улаанбаатар палас
Тасалбарын үнэ: ^30 мянга

“Амьдралын зураг” уран
бүтээлийн цэнгүүн
Хэзээ: 2018.03.14-ний 19.00 цагт
Хаана: Монгол бөхийн өргөө
Тасалбарын үнэ: ^20 мянга

“Дон Кихот” балет
Хэзээ: 2018.03.17-18-ны 17.00 цагт
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

“Их дуурьсал” тоглолт
Хэзээ: 2018.03.17-ны 18.00 цагт
Хаана: Corporate hotel and
Convention centre
Тасалбарын үнэ: ^30-50 мянга

Мэргэжлийн балетчин Доминика
Егорова ээжийгээ санхүүгийн
хүндрэлээс гаргахын тулд
тагнуулын нууц сургуульд элсдэг.
Тэнд түүний үеийн залуучуудыг
тулаанд бэлтгэж, бие болон
оюун ухааныг нь зэвсэг болгон
ашигладаг. Хатуу ширүүн олон
даалгавар гүйцэтгэсний дараа
тэрбээр анхны ажлаа авдаг.

Энэ бол АНУ, ОХУ-ын аюулгүй
байдлыг хангах зорилгоор эрх
мэдэлтнүүдийг хоёр орны нууц
мэдээллийг задруулна гэж
сүрдүүлсэн Америкийн тагнуулч
Натаниэль Нешийг илчлэх явдал
юм. Егорова ажлаа хүлээн авч,
түүнийг тагнах ажлаа гүйцэтгэж
эхэлнэ. Гэвч энэ хугацаанд тэд бие
биедээ хайр сэтгэлтэй болсноор

уг киноны үйл явдал улам
адармаатай болдог.
Энэхүү киног зохиолч Жейсон
Мэттьюсийн 2013 онд бичсэн
ижил нэртэй адал явдалт номноос
сэдэвлэн бүтээжээ. Найруулагчаар
нь Францис Лауренс ажилласан
бол гол дүрд Женифер Лауренс,
Жоэл Эдгэртон, Мэри Луиз Паркер
нар тоглосон.

“Ламбугайн нулимс” дуурь
Хэзээ: 2018.03.24-25-ны 17.00 цагт
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

ЗГМ: Үгийн сүлжээ
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БОСООГООР:
3. Хөгшин тивийн
томоохон
байгууллага
(товчилсон нэр)
4. Английн агуу
их жүжгийн
зохиолч, яруу
найрагч
5. Монгол Улсыг
тус байгууллагад
элсэхийг хүссэн

өргөдлийг хүлээн
авч байсан тэр
үеийн НҮБ-ын
тэргүүн (енбд)
7. Энэтхэг улсын
албан ёсны хэл
8. Уянга туульсын
зохиолын нэгэн
төрөл
12. Анх Хятадад
үүсч, япончууд
дэлгэрүүлсэн

хөлөгт тоглоом
13. Олон улсын их
мастер шатарчин
(АНУ)

жүжигчин
14. Таргийг
сүүгээр шингэлж
исгэсэн ундаа

ХӨНДЛӨНГӨӨР:
2. Дэлхийн
гоёмсог 10 арлын
нэг (Африк)
9. МУ-ын XX
зууны манлай
циркийн

ТАШУУГААР:
1. Барихад хэцүү
морь
6. Библид үхлийг
үр удамдаа
дамжуулсан
гэгдэх хүн

10. "Ажлын дараа"
алдарт зургийг

зурсан төрийн
шагналт зураач

14. Монголын анхны
3D хүүхэлдэйн кино
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Ш.Абэ казино тойрсон тоглоомын бооцоог
өсгөлөө

Итали улс евро зонд асуудал үүсгэж байна

Uber-ийг цохих Didi-гийн төлөвлөгөө

Японы эрх баригч эвслийн намууд тус улсад анхны казино байгуулах
асуудлыг хэлэлцэх гэж байна. > 10

Италийн шинэ Засгийн газар евро бүсийн шинэчлэлийн талаар
Франц-Германы хэлэлцээг саатуулах боломж бий. > 10

Goldman Sachs-ын тооцоогоор энэ зах зээл 2030 он гэхэд найм дахин
өсөж, 285 тэрбум ам.долларт хүрнэ. > 10

◄1
Ноён Ши 2012 онд намын
удирдагч болж эрх мэдлийг
гартаа төвлөрүүлж эхэлсэн
үеэс БНХАУ-ын үндсэн хуульд
өөрчлөлт оруулах асуудал
хөндөгдөж эхэлсэн. Гэхдээ Мао
Зэдуны дураараа засаглалыг
шүүмжлэгч либерал сэхээтнүүд,
Хятадын дундаж ангийн зарим
төлөөлөгч ийм өөрчлөлтийг
эсэргүүцэж байлаа. Мао Зэдуныг
залгамжлагч, зөвшилцөх тог
толцоог дэмжигч Дэн Сяопиний
засаглалын үед Хятад улсын
эдийн засаг цэцэглэсэн.
Засгийн газрын албаны
хүмүүс, хэд хэдэн тэрбумтныг
оролцуулаад энгийн иргэдээс
бүрддэг хууль тогтоох байгуул
лага-Бүх Хятадын ардын
төлөөлөгчдийн их хурлыг ХКН
хянадаг. Ийм учраас уг санал
хураалт нь энэ онд ХКН-ын төв
хорооноос дэмжсэн өөрчлөлтийн
үргэлжлэл болж байна.
Санал хураалт Бээжин дэх
Ардын их хурлын ордонд
болж, ардын төлөөлөгчдийн их
хурлын төлөөлөгчид улаан өнгөт
саналын хайрцагт шаргал хуудас

БНХАУ-ын
дарга Ши
Жиньпин
тус улсын
даргын албан
тушаалыг хоёр
удаа хаших
хязгаарлалтыг
авч хаях
өөрчлөлтийг
үндсэн хуульд
оруулах санал
өгч байгаа нь.
Бээжин, Ардын
их хурлын
ордон. Ням
гараг.

дургүйцэж байна.
Хилийн чанадын Европ, Умард
Америкийн зарим их сургуулийн
хотхонд Ши Жиньпинг шүүм
жилсэн зурагт хуудас гарсан нь
хятад оюутнуудын жижиг бүл
гүүд улс төрийн ухралт хийсэн
өөрчлөлтийг эсэргүүцэж буйн
илрэл болов.
“Сүүлийн 30 жилд Хятадын
эдийн засаг хөгжсөний гол хөдөл
гөгч хүчин зүйл нь институцын
түвшинд намын удирдагчийн
эрх мэдлийг хязгаарласан явдал”
хэмээн эсэргүүцлийн кампанит
ажил зохион байгуулсан, өмнөд
Хят ад аас гаралтай оюутан
ярьсан юм.
“Хятадад дахиад соёлын
хувьсгал өрнөхөөс л айж байна”
хэмээн Маогийн засаглалын үед
олон зуун мянган хүний амийг
авсан үзэл суртлын хийрхлийн
арван жилийг дурдан байж
Тайбэйд суралцдаг хятад оюутан
тайлбарлав.
Анх 1982 оноос хэрэгжсэн
хязгаарлалтыг цуцалснаар тө
рийн институцыг намынхтай
ойртуулах замаар намын хянал
тыг нийгмийн бүх шатанд

Ши Жиньпин насан турш засгийн эрх
барих боломжтой
шургуулж байв. Санал хураах
явцыг ажиглаж санаа амарсан
шинжтэй харагдах Бүх Хятадын
ардын их хурлын төлөөлөгч
ноён Ши саналаа өгөх үеэр
төлөөлөгчид алга ташлаа.
Эсрэг санал даан ч цөөн
гар
с ан нь “Үндсэн хуулийн
өөрчлөлт маргаантайг ойлгож
буй бидний хувьд Ши Жиньпин
хайрлаж хүндлүүлэхээсээ илүү
айдас төрүүлдгийн баталгаа”
хэмээн Дорно дахин, Африк
судлалын сургуулийн Хятадын
хүрээлэнгийн захирал Стив
Чан тайлбарлав. “Хүмүүс Ши
Жиньпинг ил тод эсэргүүцэхээс
эмээдгийн илрэл болов уу. Ялгаа
тай өөр үзэл бодол томьёолох

ВВМ©

Хурлын төлөөлөгчид БНХАУ-ын даргын албан тушаалыг хоёр удаа хаших хязгаарлалтыг
цуцлах санал өгөхөөр дараалалд зогсож байгаа нь.

ганц ч хүн гарахаа больчихвол
бодлогын чанартай яриа хэлэлцээ
явцуурч, алдаа гаргах эрсдэл их

сэх учраас ноцтой хэрэг” хэмээн
тэрбээр үзсэн юм.
Санал хураалтыг нууц зарчмаар

явуулсан хэмээн мэдэгдэж
байгаа ч төлөөлөгчдийг “үндсэн
хуульд оруулах өөрчлөлтийг
дэмжихүйцээр ... нарийн сон
госон”-ыг Бээжин дэх улс
төрийн бие даасан тайлбарлагч
Ву Чян анхааруулав. Хоёр хүн
эсрэг санал өгсөн нь “хувь хүний
ухамсар”-тай холбоотой хэмээн
ноён Чян тайлбарлаж байлаа.
Шинэ өөрчлөлт нь Ши Жинь
пинд төрийн өмчийн үр ашиггүй
үйлдвэрүүд, өрөнд баригдсан
орон нутгийн захир
г аадын
явцуу ашиг сонирхлыг сөрж,
эдийн засгийн шинэчлэлийг
урагшлуулахад тустай хэмээн
дэмжигчид нь үздэг. Гэхдээ ноён
Шигийн өрнүүлж буй шинэчлэл

нь эдийн засагт төрийн оролцоог
ихэсгэх хандлагатай байгаа.
Үндсэн хуульд оруулах
өөрчлөлтийг сарын өмнө зар
ласнаас хойш эрх баригчид “Би
зөвшөөрөхгүй” гэсэн үгнээс
эхлээд ноён Ши Жиньпиний
нэрийг хүртэл олон нийтийн
сүлжээнд хаах замаар чанд хянаж
ирлээ.
Эрх баригчдад боловсролтой
цөөн хүнээс гаргасан саналыг
эс тооцох аваас Хятадад олон
нийтийн эсэргүүцэл хязгаар
лагдмал. Гэхдээ л уг өөрчлөлт
Маогийн засаглалын дараах 40
жилийн эцэст ухарсан алхам
боллоо хэмээн олон хятад хүн
анд нөхдийн далд хүрээнд

ихэсгэх гэсэн ноён Шигийн нэг
гол зорилго биелж буй нь энэ.
Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд мөн
БНХАУ-ын өмнөх тэргүүн Ху
Жинтаогийн “шинжлэх ухаанч
хөгжил”-ын онолтой зэрэгцүүлэн
“Ши Жиньпиний үзэл санаа”-г
тунхаглав.
Их хурлын ордны гадаа төлөө
лөгчид мэргэн шийдвэр хэмээн
магтацгааж байлаа. “Дарга Ши
албан тушаалдаа аль болох удаан
байгаасай гэж хүсье” хэмээн зүүн
умард Хар мөрөн мужаас ирсэн
Сунь Яньлин ярьж байна. “Бүгд
л өтөлдөг, нас эцэслэдэг. Гэхдээ
л энэ хүн чадах бүхнээ
хийгээсэй” хэмээн тэр
бээр нэмж өгүүлсэн юм.

Трамп Германы авто үйлдвэрлэгчдийг татвараар сүрдүүлэв
Куртни Уивер, Олаф Сторбек
АНУ-ын улс төрийн тогтолцоог
доргиож ган төмөрлөг, хөнгөн
цагааны импортод оноосон
Ерөнхийлөгч Дональд Трампын
тарифыг Ардчилсан намын
зарим гишүүн санаанд оромгүй
дэмжсэний зэрэгцээ бүгд
найрамдахчууд шүүмжилсэн.
Пенсильванийн арга хэмжээ
ний үеэр тарифыг “My baby”
хэмээн нэрлэсэн ноён Трамп
гааль татвар оноогоод ирэх цагт
Европын холбооны автомашин
“бөөн мөнгө оруулдаг зүйл”
болно хэмээн тайлбарлав.
Ерөнхийлөгчийн тайлбарыг
Массачусетсээс сенатын гишүүн
болсон, Ардчилсан намын
Элизабет Уоррен дэмжлээ.
“Ерөнхийлөгч Трамп тарифын
асуудал сөхмөгц л манай нийт
худалдааны бодлогын бүрдэл
болох нь гэж би хувьдаа
ойлгосон” хэмээн ердийн үед
Ерөнхийлөгчийг хамгаас ширүүн
шүүмжилдэг хатагтай Уоррен
CNN-д ням гарагт тайлбарлав.
Харин Аризона муж улсын
сенатч, Ардчилсан намын
Жэфф Флэйк ноён Трампын
тарифыг цуцлах хуулийн төсөл
оруулахаар төлөвлөж буйгаа
мэдэгдлээ. Конгресс 1970-аад онд
Ерөнхийлөгч Жимми Картераас
газрын тосонд оноосон татварыг
мөн адил аргаар хориглож
байсныг тэрбээр жишээ болгосон
юм. Ноён Флэйкээс оруулах төс
лийг дэмжихээ Висконсиноос

сонгогдсон сенатч, Бүгд найрамдах
намын Рон Жонсон тусдаа болсон
ярилцлагын үеэр илэрхийллээ.
“Тариф нь манай худалдааны
түншүүдийн зүгээс хариу арга
хэмжээ авахад хүргэх сөрөг үр
дагавартай” хэмээн ноён Жонсон
үзэж байна.
Европын ган, хөнгөн цагаанд
Цагаан ордон тариф тогтоох
аваас АНУ-аас импортолдог
мотоциклоос эхлээд ургамлын
тосыг хамарсан 2.8 тэрбум
еврогийн импортод торгууль
тавихаар Европын холбоо
анхааруулсан.
“Энэ бүх улс бүгд л гааль татварт
дургүй гэцгээх. Тэгэхлээр бид
яах вэ” хэмээн ноён Трамп бямба
гарагт Пенсильванид болсон
сонгуулийн кампанийн үеэр
доогтой өгүүлэв. Төлөөлөгчдийн
танхимд нэг суудал онгойсонтой
уялдан Пенсильванид сонгуулийн
кампани өрнөөд байгаа юм.
“Та бидний олонх нь Европын
холбооноос ирцгээсэн улс. Сайхан
сонсогдож байна. Гэтэл Европын
холбоо худалдаагаараа биднийг
сүйрүүлдэг. Худалдааны саад
тотгор учруулж байна. Бид хөдөө
аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ ч Европт
зарж чадахгүй байгаа. Биднийг
зүгээр л хязгаарлаж орхилоо”
хэмээн Ерөнхийлөгч өгүүлэв.
Тэрбээр “Европчууд гааль
татварыг авч хаямаар байна гэдэг.
Саад тотгороо зайлуулж, тарифаа
болихгүй бол Mercedes-Benz-ээс
татвар авна шүү гэж би хариуд

Ерөнхийлөгч
Трамп бямба
гарагт
Пенсильвани
муж улсын
Мүүн Тауншип
хотноо
“Америкийг
дахин агуу
болгоцгооё”
компанийг
дэмжигч
нартай
мэндчилж
байгаа нь.
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нь хэлж байгаа. Бид BMW-гээс
татвар авна. Та нар эх орондоо
мөнгө оруулах сан гэдэг биз дээ”
хэмээн үргэлжлүүлсэн юм.
Европын холбооны төлөөлөгч
татвараас чөлөөлөх асуудлыг ирэх
долоо хоногоос үргэлжлүүлэн
хэлэлцэхээр бэлтгэж байгаагаа
мэдэгдсэн. Европын холбоо болон
Японы худалдааны төлөөлөгчид
бямба гарагт АНУ-ын албаны
хүмүүстэй уулзаж ярилцлаа. Анх

Хятадын эсрэг хамтран авах арга
хэмжээ хэлэлцэхээр төлөвлөсөн
форум сүүлдээ худалдааны
асуудал хэлэлцэх яриа болж
хувирсан юм. Гэвч уулзалтаар
тодорхой үр дүн гарсангүй.
Ням гарагт Мercedes-Benz-ийн
үндсэн компани болох Daimler
болон BMW компани тайлбар
өгөхөөс татгалзлаа.
Ноён Трампын хариу цохилт
ухаалаг бус арга хэмжээ хэмээн

Германы автомашин үйлд
вэрлэлийн холбооны ерөнхийлөгч
Бернхард Маттес мэдэгдлээ.
“Германы авто үйлдвэрлэгчид
АНУ-ын автомашины худалдаанд
тэнцвэр бариулахад чухал үүрэг
гүйцэтгэж байгааг АНУ-ын
Ерөнхийлөгч харгалзах ёстой.
Германы авто үйлдвэрлэгчид
АНУ-д 36500 хүн ажиллуулж
буйн зэрэгцээ Германы ханган
нийлүүлэгчдэд 80000 ажлын байр

гаргаж байгаа”-г ноён Маттес
өгүүлсэн юм.
“Хэрвээ Европт үнэхээр татвар
оноовол бид ч хариу арга хэмжээ
авна” хэмээн өрсөлдөөний хэрэг
эрхэлсэн Европын комиссар
Маргрет Вестагер Bild am Sonntag
сонинд тайлбарлав. “Дэлхийн
чөлөөт худалдааг эрс
д элд
оруулбал бид ч зүгээр
суухгүй” хэмээн комис
сар анхааруулж байна.

Итали евро бүсэд
асуудал үүсгэж байна

Ш.Абэ казино тойрсон
тоглоомын бооцоог өсгөлөө
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Лео Льюс
Японы эрх баригч эвслийн
намууд энэ долоо хоногт тус
улсад анхны казино байгуулах
асуудлыг хэлэлцэнэ. Ингэснээр
15 жилийн турш лобби хийсэн
олон улсын мөрийтэй тоглоомын
бизнесийнхэнд найдвар төрүүлэв.
Эрх баригч Либерал ардчилсан
нам Японы зургаан хотод казино
байгуулах зөвшөөрөл олгож
магадгүй гэж албаны болон
бизнесийн хүмүүс ярьсан байна.
Уг асуудал ноён Абэгийн нам
болон түүний эвслийн түнш
Комейто намын хооронд зөрчил
үүсгэж болзошгүй. Учир нь
Комейто казиногийн хоёроос
илүү зөвшөөрөл өгөх ёстой
гэж үзэж байгаа нь мөрийтэй
тоглоомын талаар консерватив
санаа бодлыг илэрхийлж байгаа
аж. MGM Resorts International,
Las Vegas Sands, Caesars Enter
tainment зэрэг компани Японыг
хамгийн том шагнал хэмээн
хүлээж, Макаогийн дараа орох

дэлхийн хоёр дахь том мөрийтэй
тоглоомын зах зээл болно гэж
тооцож буй.
Албан судалгаагаар энэ
салбараас Япон жилдээ 15 тэрбум
ам.долларын орлого олно гэж
тооцсон бол шинжээчид орлогын
хэмжээ 25 тэрбумд хүрч, олон
тооны амралтын газар нээгдэнэ
хэмээн таамаглаж байна.
Салбарын удирдлага хэлэхдээ
ноён Абэгийн саналыг танах
буюу татгалзлаа ч гэсэн Засгийн
газар тусгай зөвшөөрөл олгож
магадгүй байгаа нь зах зээлд
орж ирэхээр бэлтгэж буй казино
операторуудад ихээхэн нөлөө
үзүүлнэ. Лас Вегаст төвтэй нэг
компанийн ажилтан Японы
мегаполисуудын гадна, дотор хаа
ч байрлуулсан казино ашигтай
ажиллана гэдэгт итгэж буйгаа
илэрхийлээд “Операторууд анхны
хоёр буюу түүнээс цөөн тусгай
зөвшөөрлийн төлөө өрсөлдөхөөр
зэхэж байгаа боловч Японы бүс
нутгийг хамрах стратегийн

уралдааныг эхлүүлнэ” гэв.
Хэрэв олон тусгай зөвшөөрөл
олгох төлөвлөгөө батлагдвал
анхны казинонууд Нагасаки,
Томакомай хотод, хойд нутгийн
Хоккайдо, Фукуока мужууд,
мөн Осака, Иокохама, Токио
зэрэг мегаполисуудад нээгдэж
болох юм. Осака, Томакомай
зэрэг хотуудад газрыг нь
хэдийнэ оноогоод эхэлжээ.
Хууль амжилттай батлагдвал
анхны казино 2022 оны да
раахнаас үүдээ дэлгэнэ. Казино
ажиллуулах нарийн журмын
тухай хуулийг энэ онд хэлэлцэн
батлах төлөвтэй байгаа нь олон
улсын операторуудын зүгээс
дэмжлэг, лоббины ажиллагааг
идэвхжүүлэв. Макаогийн хам
гийн том казиногийн бүлэг
Melco Resorts & Entertainmentын тэргүүн Лоуренс Хо “Яадаг ч
байсан Японд хөрөнгө оруулж,
компанийнхаа төв байрыг тийш
шилжүүлнэ” гэж мэдэгдсэн нь
албаныханд таалагдах гэсэн

мессеж бололтой.
Ноён Абэгийн хувьд Абэно
миксын бодлого нь эрчээ алдсан
тул казино хүн ам ба баялаг нь
дундарч буй бүсүүдэд өсөлтийг
дэмжих арга болж байна. Гэвч
түүний зорилтод Комейто тээглэн
зогсож байгаа бөгөөд саяхан тус
нам казинод орох төлбөрийг
2000 иенээр санал болгосныг
дэндүү бага хэмээн шүүмжилсэн.
Комейто намын удирдлагад ойр
нэг эх сурвалж “Энэ уулзалтаар
олон зүйлийг хөдөлгөх хэрэгтэй.
Татварын түвшин, орох төлбөр,
казиногийн талбайн хэмжээ
зэрэг асуудал наймаалалцах гол
сэдэв болно. Гэвч хамгийн том
маргаан нь тусгай зөвшөөрлийн
тоо юм. Либерал ардчилсан нам
тав, зургаан тусгай зөвшөөрөл
хуваарилах саналаа идэвхтэй
тавихаар төлөвлөж байгаа. Эцэст
нь тэд гурав дээр тохиролцвол
бүгд сэтгэл хангалуун
үлдэнэ гэж бодож байна”
хэмээн өгүүлсэн юм.

Вольфганг Мюнчау
Жилийн өмнө би Ромд болсон
Таван од намын бага хуралд
уригдав. Хэлэлцэх асуудал нь
Итали улс евро бүсийг орхих уу,
үүнийг яаж хийх вэ гэдэг сэдэв
байсан. Намайг оруулаад ихэнх
илтгэгч уламжлалт бус бодлогын
талд байсан боловч евро бүсээс
шууд гарах саналыг дэмжээгүй.
Сонсогчдын суудлын эхний
эгнээд тус намын парламен
тын бүлгийн дарга Луижи
Ди Майо өөрөө сууж байлаа.
Тэрбээр техникийн чанартай
хэлэлцүүлгийг бүтэн өдрийн
турш ажиглав. Бага хурлын
дараахан тэрбээр евро бүсийн
гишүүнчлэлийн талаар санал
асуулга явуулах тэнэг саналыг
цуцалсан. Би Итали евро бүсэд
байгаагийн сайн мууг асуух нь
тэнэглэл гэсэнгүй. Харин санал
асуулга бол буруу арга гэж үздэг.
Ийм санал асуулгыг санаа
чилсан Ерөнхий сайд тэр даруй
санхүүгийн хямрал үүсгэх
нь дамжиггүй. Евро бүсээс
гарч амжаагүй байхад үүнийг
санаачилсан Засгийн газар
огцорно. Нам нь гуравдугаар
сарын 4-ний сонгуульд амжилт
үзүүлсний дараа ноён Ди Майо
Италийн дараагийн Ерөн
хий сайд болох магадлал эрс
нэмэгдэв.

Голланд тэргүүтэй Умард Ев
ропын найман жижиг улс нэгдсэн
татварын бодлогын улмаас уг
шинэчлэлийг эсэргүүцэж байгаа
аж. Итали өөр шалтгаанаар ши
нэчлэлийг эсэргүүцэж магадгүй
юм. Шинэчлэлийн үр дүнд
евро бүсэд 2012 оны хямралын
үед байгуулсан 500 тэрбум
еврогийн сантай Европын
тогтвортой байдлын механизмыг
бэхжүүлэх ёстой. Үүний оронд
Герман болон бусад улс өрийн
бүтэц шууд өөрчлөгдөж байх
журам бий болгохыг санал
болгосон. Гэтэл Италийн Зас
гийн үүнд гарын үсэг зурж
чадахгүй. Ийнхүү Фран
цын
Ерөнхийлөгч Эммануэль Мак
роны санаачилсан шинэчлэл нэг
бол унах эсвэл арай даруухан
болж хувирах эрсдэл үүслээ.
Франц-Германы зөвшилцөл
Европын холбооны шинэчлэлийг
батлуулахад хангалттай байсан
цаг өнгөрчээ.
Өөр нэг эрсдэл бол Италийн
татварын хэт зохицуулалт юм.
Ди Байо буюу цагаачлал ба
еврог эсэргүүцдэг Умардын
лиг намын дарга Матиео
Сальвини нарын хэн нь ч
Ерөнхий сайд боллоо гэсэн энэ
эрсдэлтэй тулгарна. Ерөнхий
сайд бай
с ан туршлагатай
Сильвио Берлускони хүртэл

Тэрбээр одоо эвслийн түнш
хайх явцад өөрийгөө төвийг
баримтлагч хэмээн харуулахыг
хичээж байна. Гэвч түүний
евро бүсийн стратеги юу болж
хувирсан бол. Азаар еврогийн
санал асуулга ширээнээс арчигд
жээ. Гэхдээ Италийн шинэ
Зас
г ийн газар евро бүсийн
шинэчлэлийн талаар ФранцГерманы хэлэлцээг саатуулах
боломж бий.
Саяхан бидний олж мэдсэнээр

сонгуулийн өмнө еврогоос шууд
татгалзалгүй зэрэгцээ мөнгөн
тэмдэгт гаргахыг уриалж байв.
Евро бүсийн хувьд Италийн
зүгээс гурван эрсдэл харагдаж
байна. Үүнд шинэчлэлд хориг
тавих, татварын хэт зохицуулалт,
ирээдүйд евро бүсийг задлах
зэрэгцээ мөнгөн тэмдэгт гурав
юм. Иймээс ойрын ирээдүйд
Итали улс евро бүсийн
гол эрсдэлийн эх сур
валж байх болно.

хувиар арилжиж авснаар тус улс
дахь хоёр компанийн өрсөлдөөн
төгсгөл болсон. АНУ-ын компани
Grab-тай мөн адил хэлцэл гарын
үсэг зурахаар бэлтгэж байна.
Гэхдээ Uber Европ, АНУ,
Латин Америкт бэхжихийг
чармайж байгаа боловч Didi
бас эдгээр газарт ажиллагаагаа
идэвхжүүлэв.
Хятадын компани үүнийг
хэрэгжүүлэхийн тулд дөрвөн
нэгдмэл стратеги боловсруулжээ.
Үүнд, бодит өсөлт, худалдан
авалт, дотоодын тоглогчидтой
түншлэх болон бэлэн мөнгө
босгох ажлаа үргэлжлүүлэх зэрэг
багтана. Ноён Чан “Дотоодын
тохиромжтой түнш байвал бид
түүнийг дэмжиж, манай капи
тал, технологи, бүтээгдэхүүн,
туршлагыг ашиглуулна. Гэхдээ
тохирох түнш олдохгүй бол бид
өөрсдөө тэндхийн зах зээлд орно”
хэмээсэн юм.
Нэгдүгээрт, Didi Латин
Америкт шинэ зах зээл хайж
байгаа. Эднийх Мексикт шинэ
оффис байгуулж, LinkedIn-ээр
дамжуулан менежерийн ажлын
байр зарлажээ. Тус компанийн
хувьд энэ нь өөрийн үйлчилгээг
дангаар нэвтрүүлэх Хятад бус
анхны зах зээл болно. Didi-гийн
олон улсад өргөжих төлөвлөгөөг
судалсан Бээжингийн их
сургуулийн профессор Жеффри
Тоусон “Didi Мексик дэх Uberийн менежерүүдийг талдаа татан
хоёр дахин илүү цалин санал

болгосон. Эднийх Uber-ийг
ялахын тулд энд зардал гаргахаас
айхгүй байна” гэжээ.
Хоёрдугаарт, Didi орон нутгийн
унаа дуудах апп-ыг худалдан
авахын тулд санхүүгийн хүчин
чадал бий болгож, өнгөрсөн
арванхоёрдугаар сард дөрвөн
тэрбум ам.доллар босгосон. Тус
компани өнгөрсөн нэгдүгээр сард
анхны гадаад худалдан авалтаа
хийж, Бразил дахь Uber-ийн гол
өрсөлдөгч машин хуваалцах
үйлчилгээний “99” платформыг
авчээ. Гуравдугаарт, тус компани
дэлхий даяар унаа дуудах
бизнесүүдэд хөрөнгө оруулж,
сүлжээ байгуулснаар Uber-ийн
эсрэг холбоо бий болгохыг
зорьж байна. Эднийх Хойд
Америкт Lyft, Ойрх Дорнодод
Careem, Зүүн Европт Taxify зэрэг
компаниудад хөрөнгө оруулав.
Жишээ нь, Lyft-ийн хэрэглэг
чид Didi-гээр дамжуулан унаа
захиалж болно. Түүнчлэн
орон нутгийн таксины ком
па
н ид худалдан авах нь
зохицуулагчдаас дэмжлэг авах
нэг тактик болжээ. Дөрөвдүгээрт,
Didi сүүлийн хоёр жилд 17 тэрбум
ам.доллар босгосон ба үүнээс
12 тэрбумыг гадаад худалдан
авалтад зарцуулахаар хадгалж
байгаа юм. Үүнтэй харьцуулахад
Uber өнгөрсөн нэгдүгээр сард
SoftBank-аар зуучлуулс ан
хэлцлээс 5.75 тэрбум
ам.доллар бэлнээр аваад
байгаа ажээ.
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Uber-ийг цохих Didi-гийн төлөвлөгөө
Юан Ян
Бээжингийн таксины жо
лооч Су Донгу Хятадын унаа
дуу
д ах үйлчилгээний Didi
Chuxing компани 2012 онд анх
байгуулагдсаныг дурсав. Тухайн
үед Didi Dache нэртэй байсан
компани жолооч нарыг татах
идэвхтэй ажиллагаа явуулжээ.
Тус компанийн ажилтнууд
дугаарлан зогсох таксинууд
дээр ирж, усны сав зэрэг үнэгүй
бараа түгээхийн хамт өөрийн
аппликейшн, платформыг
ашиглахыг санал болгож байв.
Ноён Су зорчигчид унаа авахаар
булаалдаж, жолооч нар дураар
аашлахыг олонтоо харж байжээ.
Тэрбээр “Одоо гар утасгүй
хөгшчүүлээс бусад хүмүүс
замын хажуугаас такси барихаа
больсон” хэмээв.
Didi Хятадад ноёрхлоо тогтоож
чадсан юм. Эднийх Хятадын
мобайл интернэт ашиглагчдын
тал буюу 450 сая хэрэглэгчтэй
агаад 21 сая жолооч нь өдөртөө
25 сая удаа замд гарч байна.
Үүнтэй харьцуулахад Засгийн
газрын мэдээгээр тус улсад 2.6
сая таксины тусгай зөвшөөрөлтэй
жолооч байдаг аж. Одоо Didi
Америкийн өрсөлдөгч Uber-тэй
дэлхийн дуудлагын унааны
зах зээлд өрсөлдөж, Цахиурын
хөндийн компани хэд хэдэн
зөрчлийн улмаас унасан нэр
хүндээ сэргээхийг оролдож
буй хүнд үеийг ашиглахыг
зорьж байна. Goldman Sachs-ын

тооцоогоор энэ зах зээл 2030
он гэхэд найм дахин өсөж, 285
тэрбум ам.долларт хүрнэ.
Уг өрсөлдөөнд тус компанийг
гол дэмжигч нь Японы техно
логийн конгломерат SoftBank
боловч давхар Uber-ийн хамгийн
том хөрөнгө оруулагч. Мөн тус
компани дэлхийн даяар унаа
дуудах үйлчилгээний компаниуд
болох Сингапурын Grab,
Энэтхэгийн Ola зэрэгт хувьцаа
эзэмшдэг. Өнгөрсөн арван
хоёрдугаар сард Didi-гийн зах
зээлийн үнэ 56 тэрбум ам.долларт
хүрч, Uber-ийг ардаа орхисноор
гарааны компаниудаас хамгийн
үнэ цэнэтэй нь болжээ. Тархалт
болон санхүүгийн хамгаалалтыг
үл харгалзан Didi маш бага
ашигтай ажиллаж буйгаа
мэдэгдсэн авч дунд хугацаанд
тактикаа өөрчлөх төлөвлөгөө
боловсруулаагүй байна. Харин
эднийх урт хугацааны бооцоо
тавьж, ирээдүйн автомат
жолоодлоготой такси парк
байгуулахаар шийджээ.
Didi-гийн технологийн захирал
Боб Чан FT сонинд өгсөн ярилц
лагадаа “Манай гол өрсөлдөгч
(Uber) олон улсад гарахаар
идэвхтэй ажиллаж буйг бүгд
мэднэ. Бид түргэн урагшлахгүй
бол таатай боломжийн цонх
хаагдаж болзошгүй” гэжээ. Didi
нэг тулаанд Uber-ийг хэдийнэ
ялчихаад байгаа. Эднийх
2016 онд Хятад дахь Uber-ийн
салбарыг өөрийн хувьцааны 17.7

Didi Uber-ийг гүйцлээ
(зах зээлийн үнэлгээ тэрбум ам.доллараар)
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Эдийн засаг
Згм Товчхон

Уул уурхай

Коксжих нүүрсний төлөв
14.37
БНАСАУ-ын хоригоос хамаарна

» Хөрөнгийн зах зээл

Хувь. Монголын хөрөнгийн
бирж даваа гарагийн үнэт
цаасны арилжаагаар 31
хувьцаат компанийн 161,425
ширхэг хувьцаа арилжлаа. Энэ
өдөр 13 хувьцаат компанийн
хувьцааны ханш өсөж, 11
компанийнх буурсан бол
долоон компанийн хувьцааны
ханш тогтвортой байлаа.
Үүнээс “Жуулчин Дюти Фрий”
болон “Махимпекс” компанийн
хувьцааны ханш хамгийн
өндөр өсөлттэй байв. Харин
“Монгол Савхи” компанийн
хувьцааны ханш 14.37 хувиар
уналаа. Хөрөнгийн зах зээлийн
үнэлгээ 2.5 их наяд төгрөгтэй
тэнцэж байна.

Улс төрийн
шийдвэр
нөлөөлөхгүй л бол
нүүрсний экспорт
буурахгүй
Б.Баярмаа
@bayarmaaZGM

Манай улсын эдийн засагт
хамгийн их үүрэгтэй уул уурхайн
салбарын төлөв металлургийн
буюу коксжих нүүрснээс
ихээхэн хамаарч буй. Ган болон
төмрийн үйлдвэрлэлд ашигладаг
энэ төрлийн нүүрс манай улсын
нүүрсний экспортод хамгийн их
жин дардаг.
Өнгөрсөн онд манай улсын
нүүрсний экспортын 70 орчим
хувийг коксжих нүүрс эзэлжээ.
Тиймээс коксжих нүүрсний
үнэ өндөр, эрэлт их байх нь
манай улсын эдийн засагт эерэг
үзүүлэлт авчирдаг. Нүүрсний
экспорт 2010 онд 18.2 сая тонн
байсан бол 2017 онд 33.4 сая
тонн болж өссөн. Тэгвэл энэ онд
металлургийн нүүрсний төлөв
хэрхэх бол. Ашигт малтмал
газрын тосны газраас 2018 онд
52.5 сая тонн, 2020 онд 51.5 сая
тонн коксжих нүүрс хилийн
чанадад борлуулна хэмээн
өөдрөгөөр таамагласан нь хэр
биелэх вэ.
Тавантолгой, Ухаахудаг,
Нарийн сухайт, Овоот толгой,
Хүрэн толгой зэрэг том
ордуудаас олборлосон коксжих
нүүрсээ манай улс ганцхан зах
зээлд экспортолдог нь БНХАУ.
Тус улсын эрх баригчид агаарын
бохирдлыг бууруулах, хүнд
үйлдвэрийн тоог цөөрүүлэх,
хуучин үйлдвэрүүдийг хаах
зорилго тавьж буй. Үүний
хүрээнд 2020 он гэхэд гангийн
үйлдвэрлэлийг 100-150 сая
тонноор бууруулахаар төлөвлөөд
байгаа юм. Өнгөрсөн онд
БНХАУ гангийн үйлдвэрлэлээ
50 сая тонн, нүүрснийхийг 150
сая тонноор танасан. Харин
энэ онд уг бүтээгдэхүүний
гарцаа ахин 30 сая тонноор
бууруулахаар байна. Энэ нь
коксжих нүүрсний импортыг
хумьж, экспортлогч орнуудын
дунд ширүүн өрсөл
д өөн
өрнүүлэхээр байгааг шинжээчид
онцолсон. Түүнчлэн БНХАУын нүүрс импортолдог гол
боомтууд дээрх агуулахуудад
нүүрс нөөцөлж эхэлсэн. Хэрэв
агуулахын багтаамж дүүрвэл
импортын хэмжээ нь ч буурч,
ханш унах магадлалтай.
Ийнхүү БНХАУ-ын Засгийн
газраас хэрэгжүүлж буй
бодлогоос шалтгаалж коксжих
нүүрсний эрэлт ирэх жилүүдэд
буурахаар байна. Гэхдээ энэ нь
манай улсын экспортод шууд
нөлөөлөхгүй гэдгийг Ашигт

» Уул уурхай

1.5
С.Батсайхан / ЗГМ©

малтмал, газрын тосны газрын
Нүүрсний судалгааны хэлтсийн
мэргэжилтэн Б.Улаанхүү хэллээ.

•

БНХАУ-ын коксжих
нүүрсний эрэлт ирэх
жилүүдэд буурахаар байгаа
ч манай улсын экспортод
шууд нөлөөлөхгүй.

•

Экспортын гол
бүтээгдэхүүнийхээ
борлуулалтыг дэмжих арга,
механизмуудаа сайжруулах
шаардлагатай байгаа.

• БНХАУ 2016 онд БНАСАУаас 20 сая тонн нүүрс
экспортолсон ч өнгөрсөн
онд экспортын хориг
тавьснаар манай улсад
боломж нээгдсэн.

Өнгөрсөн жил БНХАУ
гангийн
үйлдвэрлэлээ
бууруулсан ч манай улсын
нүүрсний экспорт 7.6 мянган
тонноор өссөн. Энэ нь тус
улсын коксжих нүүрсний гурван
гол нийлүүлэгчийн нэг болох
БНАСАУ-ын цөмийн туршилтыг

Нүүрсний салбараас улс, орон нутгийн төсөвт оруулсан
орлого, төсөөлөл (тэрбум төгрөгөөр)
300.00
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160.45

Эрчим хүчний

935.1
Баяжуулсан коксжих

“Говь”-ийн борлуулалт
40.3 хувиар өсөв
эзэмшигчдэдээ олгохоор болсон.
Ногдол ашгийг дөрөвдүгээр
сарын 24-ний өдрөөс эхлэн
тараах юм байна. Тус компани
сүүлийн найман жил тасралтгүй
хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол
ашиг олгож байгаа юм. “Говь”
компани 100 хувь ноолууран
пальто үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд
тэргүүлэх, борлуулагч болох
зорилт тавин ажиллаж буй.
Тус компанийн хувьцааны
ханш сүүлийн нэг жилийн
хугацаанд 80 гаруй хувиар өссөж,
24 мянган төгрөгт хүрээд байна.
“Говь”-ийн хувьцаа өнгөрсөн оны
арваннэгдүгээр сард 34 мянган
төгрөг болж, ханш нь дээд цэгтээ
хүрч байсан юм.

2018

2019

2020

1011.8

Экспортолсон нүүрсний хэмжээ
(Мянган тонн)

10.7

Сая төгрөг. Засгийн газрын
үнэт цаасны хоёрдогч зах
зээлийн арилжаагаар 106
ширхэг үнэт цаасыг 10.7 сая
төгрөгөөр арилжлаа.

6.5

Хувь. БНХАУ эдийн засгийн
өсөлтийн төв хэвээр. Тус улсын
эдийн засаг энэ онд 6.5 хувиар
өсөх төлөвтэй байна.
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Нүүрсний дэлхийн зах зээлийн дундаж үнэ
(Ам.доллар, тонн)
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Эрчим хүчний нүүрс

57.2

113,63
45,15

40,4

2017

Хувь. “ЛэндМН ББСБ” хувьцаат
компани санхүүгийн зах
зээлд “ЛэндМН” гар утасны
аппликейшнээр дамжуулан
бичил зээл олгож эхэлснээс
хойш энэ оны хоёрдугаар
сарын байдлаар зээлийн эргэн
төлөлт 98.3 хувьтай байна.
» Ажилгүйдэл

153,1

АМГТГ©

33,85

2018/I

Коксжих нүүрс
АМГТГ©

Татвар

Худалдаа эрхлэгчид татварын шинэчлэлийг хэлэлцэнэ
Э.Энх
Шинжээч
Татварын багц хуулийн
шинэчлэлтэй холбоотой хэлэл
цүүлэг үргэлжилж байна.
Өнгөрсөн долоо хоногт татварын
албаны ажилтнууд болон
томоохон татвар төлөгчдийн
дунд уг хэлэлцүүлгийг хийсэн.
Харин өнөөдөр нийслэлийн
Баянгол болон Хан-Уул дүүр
гийн татварын хэлтсийн татвар
төлөгчид, томоохон зах худал
дааны төвийн бизнес эрхлэгчдэд
хуулийн шинэчлэлийг танил
цуулна. Татварын ерөнхий
газарт болох уг хэлэлцүүлэгт
мөн бизнес эрхлэгчдийн эрх
ашгийг хамгаалах төрийн бус
байгууллага, холбооны төлөөлөл

» Арилжаа

» Хөрш

Сул коксжих

227.4

АМГТГ©
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зэрэг өөрсдөөс шалтгаалсан арга
хэмжээг авснаар хүрэн болон
коксжих нүүрсний нөөцийн
нийлбэр дүнгээр дэлхийд эхний
аравдугаарт багтдаг манай улс
экспортын хэмжээгээ нэмэх
боломжтойг салбарынхан
онцолж байна.

Экспортолсон нүүрсний бүтэц
(2018 оны нэгдүгээр сар, мянган тонноор)

120,0

143.13
2016

улсын коксжих нүүрсний ихэнх
нь Өмнөговь аймгийн Гашуун
сухайтын боомтоор дамжин
урд хөрш рүү гардаг. Гэвч
БНХАУ-ын талаас боомтын
нэвтрэх чадварыг бууруулаад
байгаа. Түүнчлэн нүүрсээ
төмөр замаар зөөдөг болох

160,0

220.43

Хөрөнгийн зах зээл

“Говь” хувьцаат компанийн
борлуулалтын орлого 2017 онд
124.4 тэрбум төгрөг болж, өмнөх
оны мөн үеэс 40.3 хувиар өссөн
байна. Тус компани 2021 онд
борлуулалтаа 300 тэрбум төгрөгт
хүргэхээр зорьж байгаа аж.
Монголын Хөрөнгийн биржээс
танилцуулсан санхүүгийн
тайланд тусгаснаар өнгөрсөн онд
“Говь” компанийн цэвэр ашиг 8.4
хувиар өсөж, 17.5 тэрбум төгрөгт
хүрчээ.
“Говь” компани 2017 оны цэвэр
ашгийн 10 орчим хувийг хувьцаа
эзэмшигчдэдээ ног
дол ашиг
болгон тараахаар шийдвэрлэсэн.
Нэгж хувьцаанд 220 төгрөг
буюу нийт 1.7 тэрбум төгрөгийг
ногдол ашиг хэлбэрээр хувьцаа

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөл
эсэргүүцэж, хориг тавьсантай
холбоотой.
БНХАУ 2016 онд БНАСАУ-аас
20 сая тонн нүүрс экспортолсон
бол уг хоригийн улмаас
өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр
сараас экспортоо тэглэсэн. Энэ
хоосон орон зайг манай улс нөхөх
боломж гарч ирснээр коксжих
нүүрсний салбарын орлого өссөн
юм. Коксжих нүүрсний ханш
хоёр ч удаа 300 ам.долларт хүрч,
цойлсон. Хэрэв энэ жил БНХАУын Засгийн газар БНАСАУ-д
тавьсан хоригоо урьдын хэвээр
үргэлжлүүлбэл манай улсын
экспорт тогтвортой байхаар
байна. БНАСАУ-ын хоригийг
цуцалсан улс төрийн шийдвэр л
гарахгүй бол 2018 онд нүүрсний
экспорт өнгөрсөн оныхоос
буурахгүй гэдгийг мэргэжилтэн
онцоллоо. Мөн уг түүхий эдийн
ханш 100 ам.доллараас буухгүй
гэсэн таамгийг Focus Economics
гаргажээ.
Гэхдээ нэгэнт БНХАУ кокс
жих нүүрсийг ашигладаг
ганг ийн үйлдвэрлэлээ танаж
байгаа учраас манай улсаас
татах экспортын хэмжээ
нь хэтдээ буурах магад
лалтай. Тиймээс экспортын
г ол бү т ээгд эх ү ү н и й х ээ
борлуулалтыг дэмжих арга,
механизмуудаа сайжруулах
шаардлагатай байгаа. Манай

Сая ам.доллар. Торонтогийн
хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй
Entree Resources компани энэ
онд Монгол дахь төсөлдөө
1.2-1.5 сая ам.доллар
зарцуулахаар төлөвлөж байна.
Тус компанийн хувьд өнгөрсөн
онд хаалттай хүрээнд 18.5
сая нэгж хувьцаа арилжаалж,
нийт 7.6 сая канад долларын
хөрөнгө татсан. Харин 2017
оны бүтэн жилийн алдагдал 3.1
сая ам.доллар болсон нь 2016
оныхоос гурван хувиар өсчээ.

хувь. Манай улсын
хөдөлмөрийн насны иргэдийн
55 хувь нь залуучууд. Харин
бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн
57.2 хувь нь 15-34 насныхан
байгаа юм.
» Ноолуур
ХХААХҮЯ-наас боловсруулсан
“Ноолуур” хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлснээр нэхмэлийн
салбарт 5500 гаруй ажлын
байр тогтвортой хадгалагдаж,
3600 гаруй ажлын байр
шинээр бий болно. Мөн
эцсийн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл, экспорт 5.7 дахин
өснө гэж тооцоолжээ.

Валютын ханш

С.Батсайхан / ЗГМ©

оролцох юм.
Уг хэлэлцүүлгийн аян гурав
дугаар сарын 20-н хүртэл аймаг,
нийслэлийн татвар төлөгчдийн
дунд үргэлжилнэ. Энэ удаагийн
хуулийн шинэчлэлд Аж ахуйн

нэгжийн болон Хүн амын
орлогын албан татварын тухай
хууль, НӨАТ-ын тухай хууль
болон Татварын ерөнхий хууль
багтаж буй.

АНУ-ын доллар

2,394.91

Евро		

2,954.60

Японы иен

22.48

ОХУ-ын рубль

42.34

БНХАУ-ын юань

378.82

БНСУ-ын вон

2.25
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Эдийн засаг

Дундаж давхарга нимгэрсээр
Дундаж давхар
гын хувь хэмжээ,
хувилбарууд олон
боловч хоорондоо
зөрүүтэй
◄1
ERI буюу Эдийн засгийн
судалгаа, эрдэм шинжилгээний
хүрээлэнгээс манай улсын нэг
хүнд ногдох өдрийн орлогыг
2-26.5 ам.доллараар тооцоод
дундаж давхаргын хэмжээ 85
хувьд хүрчээ гэх дүгнэлт хийжээ.
Энэ дүнгээс үзвэл Монгол Улс
хэдийнэ хөгжлийн манлайд
хүрсэн мэт. Гэтэл уг аргачлалаа
дэлхийн жишигтэй дүйцүүлж,
200 ам.доллараар тооцоход
манай дундаж давхаргын эзлэх
жин 30 хувь болтлоо буурсан
байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл, нэг
өдрийн орлогын тооцсон тооноос
хамаарч, ийм эрс тэс дүн гарч
байгаа нь энэ. Дотоод, гадаадын
байгууллагаас тооцсон дундаж
давхаргын хувь хэмжээ хоорондоо
зөрүүтэй байгаа учраас дундаж
давхаргыг илтгэсэн, бүх нийтээр
хүлээн зөвшөөрөх тодорхой тоог
салбарынхан төдийгүй албаных
наас шаардахад хүрээд байна.
Азийн хөгжлийн банк тэр
гүүтэй олон улсын байгууллагын
судалгааны дүнг нэгтгэвэл манай
дундаж давхаргад тооцогдох
орлоготой иргэн, айл өрхүүдэд
эзлэх жин 37-56 хувьтай гарчээ.
Бас ч үгүй энэ дүн нь сүүлийн
жилүүдэд өссөн үзүүлэлт.
Гэтэл хүн амын орлогын тэгш
бус байдлын хэмжүүр болсон
жини коэффицент тэс өөрийг
өгүүлнэ. Нэг рүү дөхөх тусмаа
орлогын хуваарилалт тэгш бус
байгааг илтгэдэг энэ үзүүлэлт
0.35 болтлоо өсчихөөд байна.
Өнөөгийн энэ дүн нэг суурь
нэгжээр өсөхөд л хувьсгал,
нийгмийн өөрчлөлт өрнөсөн
жишээ ОХУ-аас эхлээд цөөн
гүй бий. Тиймээс тэгш бус
хуваарилалт эмзэг хэвээр байна.
Дээрээс нь Монгол Улс төсвийн
орлогынхоо бараг 90-ээд хувийг
татварын орлогоос бүрдүүлдэг
атал хүн амын орлогын татвар
үүний 10 хүрэхтэй үгүйтэй
хувийг эзэлж буйгаас харахад
дундаж давхарга хангалттай
төлөвшиж чадаагүйг илтгэнэ.
Өөрөөр хэлбэл, Монголын эдийн
засгийн суурь нь бага орлоготой
иргэд болж, дундаж давхаргын
эрэмбэ, жин бүүдгэр хэвээр.
“Хүнээ хөгжүүлнэ гэдэг
иргэн бүрийг баян болгох тухай
асуудал биш. Энэ бол дундаж
давхаргынхны тоог нэмэх тухай
сэдэв. Дундаж амьдралтай
хүмүүс олон байх тусам тухайн
улс аюулгүй, тайван амгалан
байдаг. Мэдээж хөгжил ч дагаад
өснө” хэмээн Chasing the Ameri
can Dream номын зохиогч Томас
Хирши хэлжээ.
“Дунд давхаргын нийгэмд эзлэх
хувийн жин өндөр байх тусам
худалдан авах чадвар, зах зээлийн
багтаамж, иргэдийн хуримтлалын
түвшин, эрүүл мэнд, боловсролд

Нийгмийн давхарга
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хийх хөрөнгө оруулалт өсөж,
эдийн засгийн тогтвортой бай
дал сайжирдаг” хэмээн түүний
номонд тэмдэглэжээ.
Үүнийг хамгийн тод харуулж
буй улс бол өмнөд хөрш. БНХАУ

эдийн засгийн бодлогын
хоо цөмийг энэ давхарга руу
чиглүүлж, хүчирхэг дундаж
давхаргыг “үйлдвэрлэх” зорилго
дэвшүүлсэн. Энэ улсад эдүгээ
ядуурал асуудал байхаа болсон.

Иргэдээ хэдэн арван саяар нь
ядуурлын эгнээнээс гаргаж буй
энэ улс 800 сая дундаж давхаргын
иргэнтэй болохоор зорьж байна.
Энэ аварга давхарга Хятадын
эдийн засгийн үнэмлэхүй өсгөх ба
хэрэглээг нь гэхэд жилд дунджаар
10 их наяд ам.доллараар нэмнэ
гэсэн тооцоо гарчээ. Ингээд
эхлэхээр Хятад бол дэлхийн
хамгийн том худалдан авагч болох
төдийгүй бараа, бүтээгдэхүүнээ
хүн царайч
лалгүй борлуулж
дөнгөнө гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл,
чинээлэг дундаж давхаргыг
дагаад эрэлт хэмээх эдийн засгийн
их хүч бий болно.
WEF-ийн тооцоогоор 2030 он
гэхэд Ази, Номхон далайн бүс
нутагт дундаж давхаргын тоо
3.2 тэрбумд хүрч 2009 оныхоос
6.2 дахин өснө. Хятад, Энэт
хэгийн дундаж давхарга дэлхийн
эрэлтийг тодорхойлно гэсэн
статистикуудын цаад шалтгаан
нь энэ. Дундаж давхарга зөвхөн
татварын бааз суурь төдийгүй
эдийн засгийн тогтворжуулагч,
тэжээн тэтгэгч болох нь.
Эдийн засгийн энэ агуулгаас
гадна нийгэм, улс төрийн үүрэг
нь үнэлж баршгүй. Улс төрийн
сонголтууд дундаж давхарга
дээр тогтдог. Мөнгөөр сонголтоо
худалддаггүй энэ давхарга улс
орныг хэн жолоодохыг сонгож,
сонголтоороо дамжуулан тө
рийн бодлогыг залдаг. Тулхтай
дундаж давхарга өнөөдөр Скан
диновын орнуудаас эхлээд АНУ,
Их Британи, Герман, Япон гээд
хүчирхэг эдийн засгийг цогц
лоож байна. Дундаж давхаргаас
дээшээ, доошоо хальсан, бусад

давхарга хүч түрээд эхлэхээр улс
орон хаана хүрдгийг өнөөгийн
Африк эсвэл Арабын зарим орон
тодорхой харуулна. Баялаг бүтээ
дэггүй хэсэг бүлэг нийгэмд хүч
түрэхийн цагт улс орон хэдий
чинээлэг хийгээд хоосон байсан
ч тэнцвэрээ олдоггүй.

Дэлхийн жишигтэй
•дүйцүүлж,
200 ам.доллараар
тооцоход манай дундаж
давхаргын жин 30 хувь
болтлоо буурсан.

•

Монголын эдийн засгийн
суурь нь бага орлоготой
иргэд болж, дундаж
давхаргын эрэмбэ, жин
бүүдгэр хэвээр.

•

Дундаж давхарга зөвхөн
татварын бааз суурь
төдийгүй эдийн засгийн
тогтворжуулагч, тэжээн
тэтгэгч болох нь.

Бүх иргэн нь баян болчихбол
нийгэмд баялаг бүтээгчид багасч
энэ хэрээр нийгэм, эдийн засгийн
бүтэц мухардалд орох магадлал
нэмэгддэг. Ер нь дундаж давхар
гагүй улсууд урагшлах бус харин
ухардгийг Африкийн орнууд
харуулж байна. Дундаж давхарга
бүрэлдэн бий болох, түүнийг бий
болголгүйгээр хөгжлийн тухай
ярих шаардлагагийг дайн самуун,
үймээн тэмцлийн хөлд чирэгдэж
байгаа африкийн орнууд батална.
Бүр өрөндөө баригдсан Зимбабве,
Того зэрэг улсын жишээнээс харж
болно.
Монгол Улс 2030 онд хүн
амынхаа 80 хувийг дундаж давхар
гад хүргэх зорилтыг Тогтвортой
хөгжлийн үзэл баримтлалдаа
дэвшүүлсэн. Гэтэл 80 хэмээх
том тоо цаасан дээр л бий. Өмч
хувьчлал, ипотек зэрэг цөөн хэдэн
хөтөлбөр, хувилбарыг эс тооцвол
дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэх
талаар төр тогтвортой, оновчтой
бодлого хэрэгжүүлж байсангүй.
Хөгжлийн цөм болсон энэ хэсгийг
дэмжихийн оронд харин ч илүү
үзэж, эрээ цээргүй халаас руу нь
халдан дайрсан жишээ ч саяхных.
Ийм байхад яаж ч дундаж
давхарга бүрэлдэн тогтох билээ.
Наанадаж л Монгол мөрөөдлийн
биелэл болсон дундаж орлоготой
өрхийг ямар байдлаар төсөөлөхөө
тогтох хэрэгтэй. Ийм байвал
дундаж орлоготой гэж үзнэ гэсэн
төсөөллөө гаргачихвал хэмжихэд
ч, мөрөөдөлдөө хүрэхэд ч илүү
дөхөм байх буй. Нийгмийг урагш
чирэгч гол хүч болсон дундаж
давхарга маань манайд улам
“хайлан” нимгэрсээр байна.

Зах зээлийн гол үзүүлэлт:
АПУ ХК
700
680
660
640

II/10

Өдөр 0.29%

II/26

III/12

Сар		

Southgobi Resources

Жил

Хонконг

ГОвь ХК

Монгол Шуудан ХК

МАХИМПЕКС ХК

23.5
23
22.5
22

650
600
550
500

2,850
2,800
2750
2650
2,600

II/10

Өдөр

0.00%

II/26

III/12

Сар		

Жил

Erdene Resource Development

Торонто

1.26
1.24
1.22
1.18
1.16
II/10

II/26

Өдөр +0.02%

Сар		

III/12

0.00%

II/26

III/12

Сар		

Turquoise Hill Resources

Жил

Торонто

II/26

Өдөр -1.1%

III/12

Сар		

II/10
Жил

II/10

II/26

Өдөр 7.22%

Сар		

Entree Resources

III/12
Жил

Торонто

4.20
4.00
3.80
3.60

0.48
0.46
0.44
0.42
II/10

Жил

II/10

Өдөр

II/26

Өдөр -1.1%

III/12

Сар		

0.59
0.56
0.54
II/10

Жил

Өдөр

II/26
0.00%

III/12

Сар		

Жил

Dow Jones

S&P 500

FTSE 100

Nikkei 225

Topix

Shanghai
Composite

Hang Seng

Kospi

0.6%

0.5%

0.4%

1.6%

1.5%

0.59%

1.9%

1.0%

