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CES: 2019 онд утасны 5G сүлжээ,
8К телевиз нэвтэрч эхэлнэ

Өндөр ашиг амар олдоггүйг
шинжээчид сануулав

Тавантолгой-Гашуунсухайтын төмөр
замд Shenhua-тай хамтарч магадгүй

LG гэр ахуйн хэрэгсэлд AI-ийг илүү
шингээнэ.

Нийгмийн сүлжээ дэх бусдын дүгнэлтээр
хувьцаа худалдан авах нь эрсдэлтэй.
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“Тавантолгой төмөр зам” компанийн 49 хувийг
хөрөнгө оруулагч талд санал болгоно.
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онцлох
улс төр

АН-ын бүлэг УИХ өөрөө тарах
санаачилга гаргаж, гишүүдийн
гарын үсгийг цуглуулж эхлэв.
Тусгай хяналтын дэд хороо
ЖДҮХС-тай холбогдсон гишүү
дийн эрхийг түдгэлзүүлэхгүй гэв.
УИХ-ын дарга М.Энхболд
жагсагчидтай уулзах үеэр түүний
биед халдахыг завджээ.
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
ҮАБЗ-ийн яаралтай хуралдаан
зарласан байна.
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Ханиад нас баралтын тав
дахь шалтгаан болж байна

эдийн засаг

АМГТГ: Энэ сард боловс
руулаагүй коксжих нүүрсний зах
зээлийн үнэ $124.78 байна.
ББСБ-уудад хувь нийлүүлсэн
хөрөнгөө ₮1.4 тэрбум болгож
нэмэх шаардлага тавина.
Өнгөрсөн онд автомашины
импортын 54% нь хосолмол хө
дөлгүүртэй суудлын тэрэг байв.
Топ 20 индекс 0.23 хувиар
өсөж, 21766.3 нэгжид хүрлээ.
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НИТХ-ын тэргүүлэгчид
өнөөдөр хуралдаж, хотын даргыг
томилох товыг тогтооно.
Гол, нуурын мөсөн дээгүүр
мал, автомашинтай зорчихгүй
байхыг онцгойлон анхааруулав.
Эмийн сангийн гадаа хүүхэд ца
хилгаанд цохиулан амиа алдсан
хэргийн шүүх хурал хойшиллоо.
Өвөл, хаврын уралдаанд 12 нас
хүрээгүй хүүхдээр морь унуулах
гүй байхыг ЗД нарт сануулав.

Дэлхий

Хятадын дэд ерөнхийлөгч
Ван Чишан АНУ-тай илүү нягт
хамтран ажиллахыг уриалав.
Японы шоронд хоригдож буй
Nissan-ы захирал асан К.Гон
өвчин туссан байна.
Xiaomi-гийн хувьцаа гурван
өдөр дараалан унаж, зургаан
тэрбум ам.доллар алдлаа.
Вьетнамын хувьцааны үнэ
энэ онд 18% өснө гэж арилжаа
чид таамаглаж байна.
Хиймэл оюун ухааны салбарт
тэргүүлэгч SenseTime компани
$2 тэрбумыг босгоно.
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Бага насны хүүхдийн дархлаа сул учраас H1N1 вирусийн халдвар авсан тохиолдолд удаан хугацаанд эдгэхгүй хүндрэх, улмаар нас барах тохиолдол
нэмэгдсээр байна. Шинжлэх ухаан хөгжсөн XXI зуунд зөвхөн монголчууд л олноороо ханиадаар нас барж байна гэхэд үнэнээс хол зөрөхгүй. 4

Нийтлэлчийн булан

Салбараа мэддэггүй сайд төрийн
мөнгийг барсаар байх уу
Б.Отгон
ЗГМ
Эрчим хүчний салбар өн
гөрсөн онд хамгийн их дуу
лиан дагуулсан. Орон даяар
цахилгаангүй болсноос эхлээд
Амгалангийн цахилгаан стан
цад гарсан осол, хүүхдийн
амь эрсэдсэн шуугиан олны
бухимдлыг төрүүлсэн. Гэлээ гээд
сайд байтугай салбарын дарга
ч хариуцлага хүлээсэн чимээ
сонсогдоогүй. Үүний шалтгаан
нь тухайн салбарыг удирдаж
байгаа эрхмийн ов мэх даацтай
болсны үр дүн болов уу. Эрчим
хүчний хангамж таг зогссоны

хариуцлагыг гарцаагүй хүлээх
болоход станцын хурган дарга
руу бухаад өнгөрснийг олон нийт
санаж л байгаа.
Сүүлийн үеийн жишээ гэхэд л
өөрийнх нь буруу шийдвэрийг
шүүмжилсэн нэгнийг дэвшүүлэн
зайлуулах замаар дарж авсан
гэх яриа ч эрчим хүчний
салбарынхнаас утаа угаар мэт
“үнэртэж” л байна. Өнгөрсөн онд
Ц.Даваасүрэн сайд 96 дугаартай
тушаал гаргаж, салбарынхаа
төрийн өмчийн 32 компаниас
мөнгө босгох албан даалгаврыг
Эрчим хүчний зохицуулах
хороонд хаягласан байх юм.
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Эдийн засаг

Хятадын чип үйлдвэрлэгчийг
шийтгэх шинэ арга олжээ
Жоэл Розенблатт
АНУ, Хятад хоёр худалдааны
дайнаа зогсоохыг оролдохын
сацуу Вашингтон сөргөлдөөний
гол асуудлаар шахалт үзүүлэхийг
эрмэлзэж байна. Тухайлбал,
худалдааны нууцыг хулгайлсан
асуудалд эрүүгийн хэрэг үүсгэн
шалгаж байгаа нь Хятадын
санах ойн чип өргөнөөр үйлд
вэрлэх зорилгод саад хийж
болзошгүй юм. Лхагва гарагт
Сан Франциско хотын холбооны
шүүхэд дуудагдсан төрийн өмчит
Fujian Jinhua Integrated болон
Тайвань дахь түнш Circuim Unit
ed Microelectronics компаниуд

буруугүйгээ мэдэгдэв.
Энэ хоёр компани АНУ-ын
Хууль зүйн яамнаас санаа
чилсан худалдааны нууцын
хулгайд яаралтай хэрэг үүсгэж,
шүүхэд татах арга хэмжээнд
хамгийн түрүүнд хамрагдлаа.
Прокурорууд энэхүү тэмцэлдээ
туршилтын арга нэвтрүүлж,
хууль хэрэгжүүлэх дэс дараалсан
алхам хийхээр төлөвлөж байгаа
нь “Хэрэв Хятад технологи
хулгайлсан бол шийтгэл хүлээнэ”
гэсэн зарчмаа алдаа мадаггүй
хэрэгжүүлэх зорилготой.

ЗГМ: Инфографик

Б.Хасуй / ЗГМ©

ЗГМ: Сурвалжилга

Дэлхийн улсуудын
гадаад өр
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З.Цэлмэг
@tselmegZGM
“Энэ эмийг удаан уухад
биед хэр зэрэг сөрөг нөлөөтэй
вэ” хэмээн өвчтөн асуухад,
эмч “Архинаас илүү биед хор
хөнөөлтэй зүйл гэж байхгүй.
Архины хамаарал бол яалт ч
үгүй донтох өвчин тул үүнийг
эмчлэхэд зориулсан ийм олон
эм, тариа байдаг юм” хэмээн
самбар дээр ярайтал бичсэн эм,
тарианы нэрсийг заахад танхимд
суугаа 10-аад өвчтөн нэрхийтэл
инээлдэв.
Эмч үргэлжлүүлэн “Өвч
төнүүд байнга л ингэж асуудаг.
Нэгэнт л архи уух зуршлаа
дийлэхгүй бол эм уугаад ч болов
явах хэрэгтэй. Гол нь өнөөдөр
л ууж болохгүй юм шүү гэдэг
уриагаа санах хэрэгтэй” гэлээ.
Эмч хичээлээ зааж дууслаа.
Өвчтөнүүд “Тариа нь ямар
үнэтэй байдаг юм бол?”, “Хэр
зэрэг сайн үйлчилдэг вэ?”,
“Дараа гэр бүлтэйгээ ирж
зөвлөгөө авч болох уу?” гэх
зэргээр асуун эмчийг тойрон
зогсов. Тэд архийг амьдралаасаа
үнэхээр арчиж хаяя гэсэн хүсэл
эрмэлзэл дүүрэн болсон нь
юутай сайн хэрэг вэ.
Архины хамаарал бол 17
төрлийн донтох өвчний нэг
гэдгийг 21 хоногийн өмнө
тэдэнд ийнхүү тайлбарласан бол
хэн нь ч хүлээн зөвшөөрөхгүй
байсан биз.

тэрбум

тэрбум

“Өнөөдөр л
уухгүй юм
шүү”

ОУВС©

5

АЛТ

ЗЭС

10-ЧИНГИС БОНД

Хуралдай бонд

ГЭРЭГЭ БОНД

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

1292.71
0.07%

5958
0.88%

94.26
0.00%

107.52
0.1%

95.63
0.16%

2666.72

392.67

39.86

бүрэлдэхүүн
компани

The official
gazette

ubinfo.mn

2

Засгийн газрын мэдээ Сонин

2019.01.11, Баасан ~ №007 (1059)

Улс төр
Намууд

АН: Судалгаагаар иргэдийн 80 хувь нь
УИХ-ыг өөрөө тарах нь зөв гэж үзсэн
АН-ын бүлэг УИХ
өөрөө тарахыг
дэмжих гишүүдийн
гарын үсгийг
цуглуулж эхэллээ

УИХ өөрөө
тарах асуудалд
гишүүд
өөрсдийнхөө
итгэл
үнэмшлээр
гарын үсэг
зурах ёстой.

Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
Парламент дахь Ардчилсан
намын бүлэг УИХ өөрөө тарах
шийдвэр гаргах тухай тогтоолын
төслийг боловсруулж, дэм
жиж буй гишүүдийн гарын
үсгийг зуруулахаар чуулганы
хуралдааны үүдэнд самбар
байрлуулжээ.
Өчигдрийн байдлаар самбарт
нийт есөн гишүүн гарын үсэг
зурсан бөгөөд, долоо нь АНын бүлгийнх байв. Харин
олонхын бүлгээс Ж.Мөнхбат,
Н.Номтойбаяр нар дэмжиж
гарын үсгээ зуржээ. Уг
самбарыг ажиллуулж байгаатай
холбогдуулан тус бүлгийн дарга
Д.Эрдэнэбат мэдээлэл хийсэн
юм.
Тэрбээр “Улс төрийн одоогийн
үйл явцтай уялдан Ардчилсан
намын Улс төрийн зөвлөлийн
шийдвэрийн дагуу УИХ-ыг нэн
яаралтай тарааж, ээлжит бус
сонгууль зарлан хуралдуулах
тогтоолын төслийг санаачлан
боловсруулж, гишүүдийн
дэмжлэгийг авч УИХ-д
өргөн мэдүүлэхээр шийдвэр
гаргасан. Гаргасан шийдвэртэй
холбогдуулан бүлэг дахин ээлжит
бусаар хуралдаж, хоёр тогтоолын
төсөл боловсруулж, Ардчилсан
намын бүлгийн долоон гишүүн
одоогоор гарын үсэг зурсан.
Монгол Улсын Үндсэн хууль
болон бусад хуулийн дагуу
УИХ өөрөө тарах юм бол нийт
гишүүдийн гуравны хоёрын
саналыг авч байж тогтоолын
төсөл өргөн баригдах учиртай”
гэсэн юм.
Түүнчлэн "Өнөөдрийн УИХ,
Засгийн газрын үл ойлголцол
бодит байдлаасаа хэтэрч,
тэмцлийн хэлбэрт шилжсэн
нь үндэсний аюулгүй байдалд
хохирол учруулж болзошгүй
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байгаа учраас УИХ хууль
тогтоох эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх
боломжгүй болсон гэж үзэж
байна” гэв.
Хоёрдугаарт, УИХ-ын гишүүд
нь өөрсдөө албан тушаал, ав
лигын гэмт хэрэгт холбогдож,
сахилга хариуцлагын олон
төрлийн алдаа гаргаж, хууль
дээдлэх төрийн үйл ажиллагааны
үндсэн зарчим зөрчилдөж бай
гааг тэрбээр тодотгосон юм.

Гишүүд өөрсдөө
гэмт хэрэгт
холбогдсон
нь тарах нэг
шалтгаан гэв
Олон нийтийн байгууллагын
гаргасан судалгаагаар УИХ-ын
нэр хүнд маш доод хэмжээнд
хүрч, тарах нь зүйтэй гэсэн санал
наян хувийг эзэлсэн аж. Ард

иргэдийн итгэлийг алдсан энэ
байдал нь төрийг төлөөлж эрх
мэдлээ хэрэгжүүлэх чадваргүй
болсны нотолгоо гэж Ардчилсан
намын бүлэг үзсэн байна.
“УИХ хуралдахгүй хоёр сар
болж байна Засгийн газрын
гурван сайдын асуудлыг хуулийн
хугацаанд хэлэлцэхгүй байгаа
нь энэ УИХ хууль зөрчиж буй
хамгийн энгийн жишээ. Тиймээс
УИХ өөрөө тарах тогтоолын
төсөл боловсруулж буйгаа
мэдээлж байна” хэмээн бүлгийн
дарга мэдээллийнхээ төгсгөлд
онцолсон юм.
Энэ тогтоол гарах юм бол
ээлжит бус сонгуулийг зарлах
тогтоол батлагдана. Тиймээс
ээлжит бус сонгуулийг зарлан
хуралдуулах тогтоолын төслийг
хамтад нь өргөн барьж байгааг
мэдэгдсэн. Хэрэв ээлжит бус
сонгуулийн товыг зарлан
хуралдуулахаар бол 16 тэрбум
төгрөгийн зардал гарах тооцоог
АН-ын бүлэг хийсэн байна.
Үүнийг Засгийн газар УИХ
төсвийн тодотгол хийх бүрэн
боломжтой гэж нэмж хэлэв.

Мэдээллийн дараа сэтгүүлч
дийн сонирхсон асуулатад ха
риуллаа.
-Хэрэв гишүүдийн гарын
үсэг бүрдэхгүй бол яах вэ?
-Бүрдэхгүй бол яах ёстойгоо
ярилцаж дараагийн акцыг
хийнэ. Гарц байгаа.
-Гишүүдийн гарын үсгийг
цуглуулах самбар ямар хуга
цаанд байрлах бэ?
-Энэ самбар ажлын цагаар
байнга байрших болно. Гишүү
дийн ордог, гардаг зам дээр байр
шиж байгаа учир гарын үсгээ
зурах байх гэж бодож байна.
-Гишүүдтэй гарын үсэг
зурах эсэх талаар ярилцаж
үзсэн үү. Магадлал хэр байгаа
вэ?
-Бид гишүүдтэй ярилцсан
зүйл байхгүй. УИХ өөрөө
тарах асуудалд УИХ-ын гишүүд
өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлээр
гарын үсгээ зурах ёстой. Түүнээс
танай, манай талцлын ойлголт
энд байх ёсгүй.
-УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнх
бат УИХ-ыг тараах асуудлаар

Товчхон
» Бүлэг
УИХ дахь МАН-ын бүлэг ээлжит
бусаар хуралдан хоёр асуудал
хэлэлцлээ. Эхнийх нь ЖДҮХСтай холбогдсон гишүүдийн
эрхийг түдгэлзүүлэхээс
татгалзах тухай бол нөгөөх нь
Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан
УИХ-ын тухай болон УИХ-ын
дэгийн тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай асуудал
байсан. Гишүүд хэлэлцээд аль
алийг нь дэмжсэн байна.
» ҮАБЗ
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга ҮАБЗийн тэргүүний хувьд өчигдөр
тус зөвлөлийн хуралдааныг
яаралтайгаар зарласан байна.
Хуралдаанаар төв талбайд
болсон иргэдийн жагсаалтай
холбоотой асуудлыг хэлэлцсэн
гэж эх сурвалж мэдээлэв.
» Харилцаа
Монгол Улсаас Канад
Улсад суугаа Элчин сайд
Я.Ариунболд Оттава дахь
Карлтоны Их сургуульд
зочилж, Ерөнхийлөгч БенөүАнтионе Бэйконтой уулзжээ.
Уулзалтаар Монгол Улсын
Боловсролын яам Канадын
Олон улсын боловсролын
товчоотой 2014 онд
байгуулсан Санамж бичгийн
хүрээнд тус Их сургуульд
монгол оюутнуудыг түлхүү
сургах, оюутан солилцох,
хамтарсан судалгаа өрнүүлэх
талаар ярилцсан байна.

гишүүдийн гарын үсгийг
цуглуулж байгаа. Одоогоор
15 гишүүн гарын үсгээ зурсан
гэсэн. Тэр асуудал тусдаа юу?
-Хэрвээ Ж.Мөнхбат гишүүний
бланк дээр гарын үсэг зурсан
гишүүд итгэл үнэмшил нь
үнэхээр байгаа бол энд ч гарын
үсгээ зурж болно. Би зурах байх
гэж найдаж байна.
-Парламентын үйл ажил
лагааг гацаанаас нь гаргах
хэд хэдэн асуудал яригдаж
байна. Бүлгийн хувьд алийг
нь дэмжиж байна вэ?
-Манай улс эрх зүйт төртэй
улс. Тэгвэл эрх зүйт төртэй
ард түмэн бүх асуудлыг эрх
зүйн хүрээнд шийдэх ёстой.
Тиймээс бүх асуудлыг эрх зүйн
хүрээнд шийдэх нь хамгийн зөв
шийдэл. Үнэхээр УИХ, Засгийн
газрын үйл ажиллагаа болохгүй
болсон, ард түмний бухимдал
дээд цэгтээ хүрчихсэн байгааг
хэн ч үгүйсгэхгүй. Гэхдээ УИХын гишүүд бид энэ танхимдаа
хуу
л ийн хүрээнд асуудлаа
өөрсдөө шийдэх чадвартай байх
ёстой.

Миний өрөөнд орж ирсэн
хүмүүс нэлээн бухимдалтай
байсан. Би үүнийг нь ойлгож
байгаа. Гадаа жагссан иргэд ч
бухимдалтай байна. Иргэдийн
амьдрал сайнгүй байгаа. Ер нь
эдийн засгийн энэ хүндрэлтэй
байдлыг шийдэхийн тулд УИХ,
Засгийн газрын үйл ажиллагаа
хурдан, шуурхай байх ёстой.
УИХ-ын чуулганы хуралдаан
есөн удаа хойшилсон. Гишүүд
УИХ-ын үйл ажиллагааг хэвийн
явуулахад анхаарч ажиллах ёстой
юм.
УИХ-ын дарга
М.Энхболд

байгаа гэж Ерөнхий прокурор
танилцуулсан. Иймээс мөрдөн
байцааж дуустал УИХ-ын
гишү үнийг түдгэлзү үлэх
асуудлыг шийдвэрлэх болол
цоогүй гэж үзсэн. ЖДҮХС-гийн
зээлтэй холбоотой асуудлаар
буруутай, буруугүйг шийдээд,
гарцаагүй гэж үзсэн асуудал
байвал оруулж ир. Ерөнхий
прокурорын нэмж өгсөн
тайлбар, гишүүдийн тайлбараас
үзэхэд цаашаа нэмж тодруулж,
нэг мөр болгох асуудал
цөөнгүй байна. Бүрэн эрхийг
нь түдгэлзүүлэх санал тавигдаж
байгаа дөрвөн гишүүн дуудсан

цагт нь нэг удаа АТГ-т очицгоож
гэрчийн мэдүүлэг өгсөн байна.
Тийм учраас мөрдөн байцаах
ажиллагаанд саад учруулсан
зүйл ажиглагдсангүй. Иймд
УИХ-ын гишүүдийн бүрэн
эрхийг түдгэлзүүлэх саналыг
100 хувийн саналаар хүлээж
авсангүй” хэмээсэн юм.
Ц.Нямдорж гишүүний хувьд
өмнө нь “Хэрэв ЖДҮХС-тай
холбогдсон гишүүдийг ёс зүйн
хувьд ерөөсөө уучлахгүй.
Асуудал нь ороод ирвэл бүрэн
эрхийнх нь асуудалд яг номоор
нь хандана, өмөөрөхгүй” хэмээн
мэдэгдэж байсан юм.

Эшлэл

Дэд хороо

ЖДҮ-тэй холбогдсон гишүүдийг түдгэлзүүлэхийг дэмжсэнгүй
Улсын ерөнхий прокуро
роос ЖДҮХС-гийн хөрөнгөтэй
холбогдуулан нэр бүхий
гишүүдийн эрхийг түдгэл
зүүлж, шалгах саналыг УИХ-д
ирүүлсэн.
Харин Халдашгүй байдлын
дэд хороо өчигдөр хурал
даж, Г.Солтан, Б.Ундармаа,
Л.Энхболд, Д.Дамба-Очир
нарын эрхийг түдгэлзүүлэх
шаардлагагүй гэж үзлээ.
Энэ талаар тус хорооны
гишүүн Ц.Нямдорж “Нэг
дүгээрт, шалгалтын ажилла
гаа дуусаагүй байна. Дуусах
төгсгөлийн шатандаа орж

Б.Хасуй / ЗГМ©

Жагсаал

М.Энхболдын асуудлыг пүрэв гарагт багтаан шийдэхийг ҮАБЗ үүрэг болгов
УИХ-ын дарга М.Энхболдыг
огцрохыг шаардсан жагсаал хоёр
дахь удаагаа өчигдөр боллоо.
Л.Болд, Ж.Батзандан, Т.Аюур
сайхан, Л.Оюун-Эрдэнэ нарын
гишүүдийн зохион байгуулсан
уг жагсаалд нийслэлээс гадна
орон нутаг, хилийн чанад дахь
монголчууд оролцсоныг тэд
хэлж байв. Жагсагчид өмнө нь
тавьж байсан шаардлагын адил
УИХ-ын дарга М.Энхболдыг
огцрохыг шаардаж, албан өрөөнд
нь орж уулзсан юм. Үүний дараа
Үндэсний аюулгүй байдлын
зөвлөл уг асуудлаар яаралтай
хуралдаж, зөвлөмж гаргасан.
Уг зөвлөмжид “Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийн УИХ-д өргөн

мэдүүлсэн УИХ-ын чуулганы
хуралдааны дэгийн тухай хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
хуулийн төслийг нэгдүгээр сарын
10-нд багтаан хэлэлцэн батлах”-ыг
зөвлөсөн. Тодруулбал, УИХ-ын
дарга М.Энхболдыг огцруулах
эсэх асуудлыг тухайн өдөртөө
багтаан шийдвэрлэхийг үүрэг
болгосон. Энэ дагуу холбогдох
байнгын хороо, УИХ-ын чуулган
хуралдахаар болсон юм. Дугаар
шилжих мөчид буюу 22.30 цагийн
байдлаар Хууль зүйн байнгын
хороо хаалттай хуралдаж байлаа.
Харин УИХ-ын чуулган эхлээгүй,
гишүүдийн ирц 54 хувьтай, УИХын дарга М.Энхболд ирээгүй
байсан юм.
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Нийтлэлчийн булан
Өнгөрсөн
онд ДЦС-4
ТӨХК-ийн
“үйлдвэр
лэдэг” нарийн
ширхэгт
үнснээс
гурван тэрбум
төгрөгийн
ашиг олсныг
инженер,
хурган дарга
нар нь хувийн
компаниараа
дамжуулан
хууль бусаар
ашигласан
гэсэн үг.
Эрчим хүчний
яамныхан
үүнийг
мэдээгүй л
сууна.

С.Батсайхан / ЗГМ©

Салбараа мэддэггүй сайд төрийн
мөнгөнд гамгүй хандсаар байх уу
Хувийн компаниа
ашиглан
улсын орлогоос
хулгайлж буйг
сайд нь мэддэггүй
1

Уг албан тоот, ТӨХК-иудаас
авах мөнгөн дүнгийн жагсаалт
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
бишгүй цацагдсан. Өөрийнх
нь туслахаар ажиллаж байсан
нэгнийг ажилтай байлгахын
тулд Сургалт судалгааны төвийг
тусдаа хуулийн этгээд болгож,
санхүүжүүлэхээр төрийн өмчит
компаниудаас мөнгө татсан нь тэр
байж. ДЦС-4-өөс 81 сая, УБЦТС
компаниас 53 сая, ДЦС-3-аас 47
сая, Дархан, Эрдэнэтийн дулааны
станцаас 68 сая гэх мэтээр
хөвөрч өгнө. Харин төрийн өмч
дагнасан компаниудаас 584 сая
төгрөг төвлөрүүлэхээр шийдсэн

С.Цогтбаяр зурж байна

мөртөө хувийн хэвшлийн хувьцаат
компаниудаас ердөө хорин сая
төгрөг авах тушаал буулгасан аж.
Тухайлбал, “Пауэр юнит” ХХК
309 мянга, “Электрик ком” ХХК
367 мянга, “Биндэгноров” ХХК
385 мянган, “Титан грид” ХХК 245
мянган төгрөг тушаахаар болжээ.
За яахав, салбараа мэддэг сайд
хаанаас хэдэн төгрөг татахад эхийг
нь эцээж, тугалыг нь тураахгүй
байж болохыг тооцсон гэж үзье.
Төрийн санг атгаж байхдаа
төвлөрүүлдэг аргад эрэмшсэн
сайдын ажил явуулах арга барил
гэж ч таамаглаж болох л доо.
Гэхдээ Засгийн газрын хуралдаанд
хэлэлцэлгүй дур мэдэн хуулийн
этгээд байгуулж, санхүүжилт
босгосон шүүмжлэлийг нам
дарсан нь сайдын хэр ов мэхтэйг
бас харуулав. Гэтэл дээрх 604
сая төгрөг нь бага гэлтгүй
татвар төлөгчдөөс төрд хураасан
мөнгөнөөс гарч байгаа шүү дээ.
Хэрэв салбараа мэддэг сайд
байсан бол үүний оронд зөвхөн
ДЦС-4 ТӨХК-иас дээрх мөнгийг

гаргуулах ухааныг сийлэх байсан
юм. Өнгөрсөн онд ДЦС-4 ТӨХКийн “үйлдвэрлэдэг” нарийн
ширхэгт үнснээс гурван тэрбум
төгрөгийг инженер, хурган дарга
нар нь босгосон. Энэ нь үнснээс
улсын орлогод орох ёстой байсан
мөнгийг хувийн компаниараа
дамжуулан хууль бусаар
ашигласан гэсэн үг. Энэ тухай
ШУА-ийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд
хүртэл ярьж байна.

Дампуу яамныхан
юу ч хийлгүй,
утаагаар
амьсгалдаггүй юм
шиг даналзаж явна
“ДЦС-4” ТӨХК жилд
340 мянган тонн үнс гаргаж
байгаагийн 30 мянган тонн нь

нарийн ширхэгт үнс юм. Монгол
Улсын хэмжээнд зөвхөн энэ станц
л нарийн ширхэгт үнс гаргах
боломжтой бөгөөд найман зуухны
нэгд нь суурилуулсан цахилгаан
шүүлтүүрийн тусламжтайгаар
түүнийг гаргаж авдаг. Орос ах
нар тус станцад 1987 онд шатсан
үнсийг цахилгаанаар нарийн
шүүлтүүрээр тогтоож авдаг
технологийг суурилуулж өгсний
буянаар үнснээс хүртэл олон
тэрбумыг олж байна. Цахилгаан
шүүлтүүрээр боловсруулсан
нарийн ширхэгт үнсийг соц
нийгмийн үед цементийг орлуулан
бетоны бүтцэд ашиглаж байсан
ч Цөмийн энергийн газраас
хориглож байлаа. Гэсэн ч
өнгөрсөн жил шинэ стандарт
тогтоож, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж
эхэлжээ. Үүнийг л ашиглаж ДЦС-4
ТӨХК-ийнхан бетон үйлдвэрлэгч
компаниудад нийлүүлж эхэлсэн
байна. Хогийг хоол болгож
байгааг буруутгахаас илүүтэй
улсын төсөвт орох ёстой мөнгө
хувийн компани, мэдээлэлд ойр

байсан нэгний халаас руу гулсаж
байгаа нь ноцтой зөрчил. Эрхэм
Ц.Даваасүрэн сайдтан энэ тухай
мэддэг гэж бодохгүй байна. Хэрэв
мэддэг бол хууль бус үйлдлийг
өөгшүүлсэн хэрэгт унах учраас
огт мэдээгүй л гэнэ биз. Эс бөгөөс
“Арван хувийн” гэх нэрийнхээ
утгыг ч бодитоор ашигласан
юм билүү, хэн мэдлээ. Анх
түүнд “арван хувийн” гэх угтал
“чимэг”-ийг нэг танхимд суугаа
Ц.Нямдорж өгч байсан билээ.
Ц.Даваасүр эн с айдын
салбараа мэддэггүйн бас нэгэн
жишээг эрчим хүчнийхэн инээд
наргиандаа ярьсаар удаж байгаа
гэнэ. ОХУ-д болсон нэг том
хуралд оролцохдоо эрчим хүчний
салбарынхан Эгийн голын усан
цахилгаан станцын асуудлыг
ярихгүй байхаар тохиролцсон
ч Ц.Даваасүрэн сайд “том хүн”
болж харагдах гээд тохирооноос
буцжээ. Сайдыг Эгийн голын
станц ярингуут оросууд өлгөж
аваад Байгал нуурын экологид
нөлөөлөх талаар гомдоллож

манай эрчим хүчний хангамжийн
талаар “шалгалт” авсан юм дагуу
даа. Тэрбээр Эгийн голын усан
цахилгаан станц барих асуудлыг
хөндсөний гороор оросууд
ЮНЕСКО-д хандан “Монгол
Улс усан цахилгаан станц барьж
өвд орсон Байгал нуурт нөлөөлөх
гээд байна” гэсэн хов хүргэжээ.
ЮНЕСКО-гоос Эгийн голын
усан цахилгаан станц барих
ажлын судалгааг нарийвчлах
чиглэл өгснөөс тус станцын
ажил хойшлогдоод байгаа гэх.
Хэрэв эрхэм сайд саймшрах гээд
гай болоогүй бол эрчим хүчний
хомсдолтой манай улсад усан
цахилгаан станц нэг өдрийн
өмнө ч болов ашиглалтад орох
нь хэрэгтэй сэн.
Энэ мэт салбараа самардаж
буй сайдын жишээ дуусахгүй
нь. Өнгөрсөн хугацаанд эрчим
хүчний салбарт бодитоор оршиж
буй дутагдлыг ТЕГ-ынхан ч
УИХ-ын гишүүдэд мэдээлж
байна. Энэ тухай удахгүй өгүү
лэмз.
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Нийгэм

Ханиад нас баралтын
тав дахь шалтгаан
болж байна
Вирусийн
эмчилгээг
өнөөдрийг
хүртэл олоогүй

Г.Санжааханд
ЗГМ
УНТЭ-ийн Уушгины эмгэг
судлалын тасгийн эмч, клиникийн
профессор Ц.Батцэнгэлтэй
томуугийн А хүрээний вирусын
талаар ярилцлаа. Тэрбээр
H1N1 вирус нь халдварлах
чавдар сайтай учир маш богино
хугацаанд олон хүнийг хамардаг.
Тиймээс вирусын халдвар авсан
тохиолдолд 10 хүний ес нь
өвчилдөг хэмээн онцлов.
-Он гарснаас хойш томуугийн
А хүрээний вирусийн өвчлөл
нэмэгдэх болсон тухай ЭМЯнаас мэдээлсэн. Энэ нь 2009
оноос хойш гурван жилийн
хугацаанд 30 хүний амь насыг
авч одсон гахайн ханиад шүү
дээ. Гэтэл яагаад улирлын
томуу гэж энгийн ханиад мэт
яриад байгаа юм бэ?
-2009 онд А хүрээний H1N1
вирус нь дэлхийд цар тахлын
хэмжээнд хүрсэн. Анх Мексик
улсад гарсан. Тус улсад гахайн
фермээс анх хүнд дамжиж тархсан
гэж үздэг. Дараа нь хүнээс хүнд
дамжих замаар нийт 200 гаруй
оронд тархсанаар цар тахлын
хэмжээнд хүрсэн. Тухайн үед
H1N1 вирус нь генийн бүтцийн
хувьд гахай, шувуу болон хүний
томуугийн генийн аль алийнх
нь шинж тэмдгийг агуулсан
эрлийз хэлбэрийн вирус байсан.
Одоогийн А хүрээний H1N1 вирус

“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.

нь хүний томуугийн вирус болж
хувирсан. Уг нь амьсгалын замын
вирус шувууны томуу шувуундаа,
хүний томуу хүндээ, гахайны
томуу гахайндаа халдварладаг
байсан. Гэтэл гахайны томуугийн
вирус хүний популяци руу орж,
эрлийз хэлбэрийн вирус үүсэхээр
хүний дархлааны тогтолцоо нөгөө
вирусыг хүлээн авах чадвар
байхгүй. Дархлаа бэлэн биш
учраас илүү хоруу чанартай,
хурдан тархалттай, халдвар ихтэй
вирус болчихож байгаа юм. Энэ
вирус 99 хувийн халдвартай
гэж үздэг. Хүнээс хүнд агаар
дуслын замаар дамжиж халддаг
учир маш богино хугацаанд
олон хүнийг хамран өвчлүүлдэг.
Тиймээс дэлхийн түүхэнд олон
төрлийн цар тахлууд А хүрээний
вирусээр халдсан байдаг. Агаар
дуслаар дамжиж халдахаар
амьсгалын замаас гадна бүх
эрхтэн тогтолцоонд нөлөөлдөг.
Энэхүү вирус эхлээд хүний бие
рүү нэвтрээд цус руу ордог.
Эхний нууц хугацаа дунджаар
1-2 хоног байдаг.

Нэг вирус
дунджаар 7-14
хоног хүний биед
амьдардаг
-Одоогоор ЕБС, их сургуулиуд
амарсан байгаа. Харин цэцэр
лэгүүд хүүхдүүдээ хэвийн хү
лээж авч байгаа боловч ханиад
болон утаанаас шалтгаалан ирц
50-иас доош хувьтай байна.
Ийм үед ямар арга хэмжээ авах
ёстой вэ?
-Энэхүү вирусийн халдвар
авсан тохиолдолд 10 хүний ес
нь өвчилнө гэсэн үг. Бүх насны
хүн өвчилдөг. Гэхдээ бага насны
хүүхдийн дархлаа сул байдаг
учраас илүү өвддөг. Өвчилсөн
тохиолдолд удаан хугацаанд
эдгэхгүй байх, хатгаагаар
хүндрэх, тэр тусмаа нас барах
тохиолдол бага насны хүүхдэд
илүү тохиолддог. Сургууль,
цэцэрлэгт халдвар авах нөхцөл
ихтэй. Тиймээс хүүхдээ бүрэн
эдгэтэл нь гэртээ байлгах
хэрэгтэй. Ханиадтай хүүхэд эрүүл
хүүхдийн дунд ороод халдвар
тараадаг. Нэг вирусийн халдварт
өртсөн, дархлаа суларсан үед өөр

шинэ хэлбэрийн вируст өртөхөд
амархан байдаг учир ханиаднаас
салдаггүй. Амьсгалын замын
ханиад үүсгэдэг нийт 200 гаруй
төрлийн вирус байдаг. Нэг өвдсөн
вирусээр дахиж өвддөггүй.
-Ханиад томуу, цаашлаад
уушгины өвчлөл их байгаа
гийн гол шалтгаан нь
агаарын бохирдол гэхэд нэг
их буруудахгүй байх. Хүүхдээ
аваад хөдөө, гадагшаа явсан
эцэг, эхчүүд очоод л хүүхдийнх
нь ханиад өргөс авсан юм шиг
эдгэсэн тухай ярьж байна. Та
санал нийлэх үү?
-Санал нийлэлгүй яахав. Эрүүл
агаар туйлын чухал. Утаагүй,
хүчилтөрөгчөөр баяжсан агаараар
амьсгалах эрхтэй. Тиймээс төр
засгийн зүгээс яаралтай арга
хэмжээ авч өгөхийг мэргэжилтний
хувиар хүсэж байна.
-Нийслэлчүүдийн уушгины
өвчлөл сүүлийн жилүүдэд
нэмэгдэж байна. Шалтгаан нь
юу гэж харж байна?
-Ханиад, томуу хүндэрч хатгаа
болох нь их байна. Мөн агаарын
бохирдол амьсгалын эрхтэн
тогтолцооны хамгаалалтыг
алдагдуулснаас болж мөн л
уушгины хатгалгаа болдог.
Агаарын бохирдол уушгинд яагаад
муу вэ гэвэл, эрүүл хүний бие
махбод тодорхой зөвшөөрөгдөх
хэмжээний тоос тортог, утаа,
бактери болон вирусийг
шүүж, цэвэрлэх тогтолцоотой.
Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс маш
их хэмжээний утаа уушгинд
ороод ирэхээр тэр хамгаалалт
алдагддаг. Хамгаалалтгүй болсон
тогтолцоонд ямар ч бактери,
мөөгөнцөр үржээд ханиад томуу
тусах, хатгаа болох, уушгины
өвчлөл үүсэх нөхцөл бий болдог.
-Одоо дэгдээд буй вирусээр
өвчилсөн тохиолдолд ямар
эмчилгээ шаардлагатай вэ?
-А хүрээний вирусийн эсрэг
римантадин, тамифлю гэсэн
хоёр янзын эмийг Дэлхийн эрүүл
мэндийн байгууллагаас санал
болгосон. Энэ эм нь нэг эсээс
нөгөө эс рүү дамжих замыг хаадаг
болохоор 24-48 цаг дотор үр дүн
үзүүлэх нөлөөтэй.
Харин вирус цус руу ороод
тархсан тохиолдолд үр дүн
багатай. Олон төрлийн вирус
байгаа болохоор бусад төрлийн
вируст үйлчлэх эм байх
гүй.
Цочмог хатгаатай хүмүүс ви
русийн эсрэг бэлдмэл, хажуугаар
нь халдвар, вирус, бактери болон
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үрэвслийн эсрэг, хордлого тайлах
гэх мэт эмчилгээнүүдийг цогцоор
нь хийж байна.

•

Одоогийн А хүрээний
H1N1 вирус нь хүний
томуугийн вирус болж
хувирсан.

•

Олон төрлийн вирус
байгаа болохоор бусад
төрлийн вируст үйлчлэх эм
байхгүй.

•

Амьсгалын замын өвчлөл
халдварын бус өвчлөлийн
нэгдүгээрт, нас баралтын
шалтгаанаар дөрөвдүгээр
байрт бий.

-Ханиад нь хатгаа болсон
хүүхдүүд эмнэлгээр дүүрэн
байна. 5-10 хоног эмнэлэгт
хэвтээд гардаг боловч буцаад
ирдэг гэж эмч нар ярьдаг.
Үүний шалтгаан нь юу юм бол.
Эцэг, эхчүүд эмчилгээ дутуу
хийдэг гэж байсан?
-Нэг вирус дунджаар 7-14 хоног
хүний биед амьдардаг. Дархлаа
сул, уушгины үйл ажиллагаа
сэргээгүй байгаа үед шинээр
халдвар авч болно. Хүүхдээ сайн
эдгээгүй байхад нь цэцэрлэг,
сургуульд явуулахаар өөр хэл
бэрийн вирусийн халдвар аваад
хатгаа болж хүндрээд байгаа юм.
-H1N1 вирус хоруу чанар
ихтэй гэсэн. Хүний биед ямар
муу нөлөөтэй вэ. Анх манай
улсад гарч байсан шигээ хүний
амь насанд хүрэх эрсдэл бий
юу?
-Хүний амь насанд хүрэх
эрсдэлтэй. Одоогоор судалсан тоо
баримт байхгүй. Гэхдээ хатгаагаар
хүндрээд нас барах тохиолдлууд
зөндөө байна. ЭМЯ-наас хат
гаагаар нас барсан хүмүүсийн
тоог гаргадаг. Амьсгалын замын
өвчлөл халдварын бус өвчлөлийн

нэгдүгээрт, нас баралтын шалт
гаанаар тавдугаар байрт ордог.
Эрсдэлт хүчин зүйл их учраас
жил бүр нас барах тохиолдол
нэмэгдэж байгаа.
-H1N1 вирус манай улсад
дэгдэж эхэлснээс хойш 10 жил
боллоо. Энэ хугацаанд жил бүр
гарч байсан гэсэн үг үү. Хэрэв
тийм бол дэгдэлтээс урьдчилан
сэргийлэх хангалттай хугацаа
юм биш үү?
-Жил бүр томуугийн үндэс
ний төвийн цахим хуудсанд
томуугийн дэгдэлтийн судал
гааны сорьцын шинжилгээний
төлөв харагддаг. Гэхдээ жил бүр
өөрчлөгддөг учраас вирусийг
эмчлэх түвэгтэй. Вирусийн
эмчилгээ өнөөдрийг хүртэл
шийдэгдээгүй байгаа.
-Урьдчилан сэргийлэхийн
тулд яах ёстой вэ?
-Вакцин хийлгэх шаардлагатай.
Хоёроос бага настай хүүхэд,
65-аас дээш настай, архаг
суурь өвчтэй болон жирэмсэн
эмэгтэйчүүд вакцин хийлгэх нь
зүйтэй. H1N1 вирус дотроо маш
олон төрөл. Жил бүр өөрчлөгдөж
байдаг.
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ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тендер шалгаруулалтын нэр: Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, Гүнтийн
давааны орчимд Цагдаа, Мэргэжлийн хяналт, Онцгой байдлын хэлтэс, Замын
цагдаагийн хэлтэс зэрэг байгууллагуудын байнгын пост барих барилгын ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА А19/01
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос “Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, Гүнтийн давааны орчимд
Цагдаа, Мэргэжлийн хяналт, Онцгой байдлын хэлтэс, Замын цагдаагийн
хэлтэс зэрэг байгууллагуудын байнгын пост барих барилгын ажил”–ыг
гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) албан бичгээр хүсэлтээ гаргаж,
эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 100,000 /нэг зуун мянган/
төгрөгөөр худалдан авч болно. Төлбөрийг Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах
ажиллагааны албаны Төрийн сан банкны 100200751009 тоот дансанд тушаана.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг
хангасан байна.
Үүнд:
● Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил /2017, 2018/-ийн дундаж нь 110 000 000 /
нэг зуун арван сая/ төгрөгөөс багагүй байна.
● Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
50 000 000 /тавин сая/ төгрөгөөс багагүй байна.
● Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:
Сүүлийн 2 жил /2017, 2018/
● Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 2 жил /2017,
2018/-ийн аль нэгэнд ядаж нэг удаа 110 000 000 /нэг зуун арван сая/ төгрөгөөс
багагүй үнийн дүнтэй барилга угсралтын ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан
байна.
Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл:
● 2.1.1. Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт
● 2.1.3. Цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн болон иж бүрэн
цутгамал бүтээцэн, барилгын ажил (1-9 давхар хүртэл) Ган бүтээцэн барилгын
ажил (фермийн алгасал нь 18 м, баганын өндөр нь 6 м хүртэл)

Огноо: 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр

● 2.2.1. Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам
сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
● 2.2.2. Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, Холбоо дохиолол,
интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт,
тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний
угсралт
Эсхүл, Барилга хот байгуулалтын яамнаас олгож байгаа шинэ журмын:
● БА-3.1 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн болон иж бүрэн
цутгамал бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил.
● БА-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын шугам
сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт.
● БА-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн шугам сүлжээ,
тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт.
● БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт,
тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна шугам сүлжээний угсралт.
● БА-6.4 Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал
унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног
төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна шугам сүлжээний угсралт.
Тендерийн хамт 3 000 000 /гурван сая/ төгрөгийн тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 11 цаг 00 минутаас
өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг
байлцуулан тендерийг 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 11 цаг 30
минутанд нээнэ.
Гадаадын этгээд: Оролцох эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх: Тооцохгүй.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар
авч болно.
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, IV хороо, Ж.Самбуугийн гудамж-16,
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байр, 511 тоот өрөө
Худалдан авах ажиллагааны алба,
Утас: 7011 0769
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Засгийн газрын мэдээ Сонин

ЗГМ: Сурвалжилга
Тэд зорилго,
зовлон нэгтэй
тул архинаас
татгалзаж чаддаг

Архины
хамаарал бол
17 төрлийн
донтох өвчний
нэг гэдгийг
21 хоногийн
өмнө тэдэнд
тайлбарласан
бол хэн нь
ч хүлээн
зөвшөөрөхгүй
байсан биз.

1

Учир нь архины хамааралд
орсон хүн өөрийгөө мэддэггүй. Зан
авирын өөрчлөлтөө олж хардаггүй.
Ойр дотнынхноо зовоодогоо
ойлгодоггүй. Өөрөө өвчний үүр
болж, амьдрал нь уруудаж байгааг
мэдэрдэггүй. Тэд СЭМҮТ-ийн
Донтох эмгэгийн тасгийн өдрийн
эмчилгээнд хамрагдаж, 21
хоногийн турш архины хордлого
тайлах клиник эмчилгээ хийлгэж,
эрүүл мэнд, боловсрол, сэтгэл зүйн
сургалтад хамрагдаж, бие болоод
оюун санаагаараа эрүүлжээд
байгаа юм.
Архины хамааралтай хүнийг
оюун санаагаар нь эрүүлжүүлэх
нь архинаас гаргах хамгийн үр
дүнтэй эмчилгээ гэж дэлхий
дахинд үздэг. Манай улсад ийм
төрлийн эмчилгээг СЭМҮТ
гурван жилийн өмнөөс хийж
эхэлсэн бөгөөд өдрийн эмчилгээнд
жилд 130 орчим хүн хамрагдаж,
архины хамаарлаас гардаг байна.
Эмчилгээний үр дүн 60-70 хувьтай
байдгийг эндэхийн Өөртөө туслах
бүлгийн менежер Ж.Гижир ярилаа.
Гэвч архины хамааралтай хүний
цаана 20-200 хүн давхар хамааралд
орж, сэтгэл санаа, бие эрхтнээрээ
хохирч байдаг. Улсын хэмжээнд
гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас
үйлдэгдсэн хэргийн 30 гаруй хувь
нь согтуугаар үйлдэгддэг гэсэн
цагдаагийн байгууллагын албан
ёсны тоон мэдээлэл бий. Тиймээс
архидалт бол хүчирхийлэл. Бас
бусад төрлийн хүчирхийлэл
үйлдэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг
адын муухай үйл. Гэвч архинаас
гарах амаргүй. Маш олон гэр бүлд
муу муухайг таригч архинаас гарах
хамгийн үр дүнтэй эмчилгээний
талаар бид сурвалжлахаар
СЭМҮТ-ийг зорьж очсон юм.

“Өнөөдөр л уухгүй юм шүү”

С.Батсайхан / ЗГМ©

давхар хамаарал гэж нэрлэдэг аж.
Хэрэв аав нь архи уудаг бол эхнэр,
хүүхдүүдийнх нь итгэл алдарсан,
хэлсэн үг нь чихнийх нь хажуугаар
өнгөрдөг, хүйтэн хөндий харилцаа
гэр бүлд нь ноёлдог.
“Тиймээс архины хамгийн
үр дүнтэй эмчилгээ хийлгэсэн
ч гэрийнхэн чинь та нарт тийм
ч хурдан итгэхгүй. “За8 чи муу
архичин дуугуй цаашаа” гээд
хараавал битгий гомдоорой,
битгий итгэл найдвараа алдаарай.
Ийм болох эхлэлийг нь та нар
өөрсдөө л тавьсан. Гэр бүл чинь
эргээд та нарт итгэж, үгийг чинь
сонсож, харилцаа хэвийн уур
амьсгалтай болоход хугацаа
хэрэгтэй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй”
хэмээн эмч тайлбарлалаа.

Архичин хүнийг дагаад
гэр бүл нь өвчилдөг
Тойрч суугаа 10 хүний дунд
нэг эзэнгүй сандал бий. Өдрийн
эмчилгээнд хамрагдсан хүмүүс
туслахыг хамгийн их хүссэн хэн
нэгэндээ энэ суудлыг зориулдаг
юм байна. Хар уснаас болж
амьдралаа алдаж, гэр бүлээ
гомдоож, хүчирхийлж байгаа хэн
нэгнийг өөр шигээ адил оюун
санаа, сэтгэл зүйгээрээ эрүүлжиж,
эргээд гэрэл гэгээтэй амьдраасай
гэсэндээ тэр.
Гэтэл өвчтөнүүдээс гурав нь
хоосон сандалд ямар ч эзэн олж
өгсөнгүй. Тэд “Гэр бүлээ яаая
гэж байж юун хүн авчрах”, “Би
ч хариад эхнэртэйгээ л учраа
ололцвол болох нь тэр” хэмээн
шулуухан хэлж орхилоо. Архийг
идээний дээж, соёлтой хэрэглэж
чаддаг гэж ойлгож явсан тэд нэг
л мэдэхэд амьдралыг хамт туулна
гэсэн хань ижил нь муухай
ааштай, уцаартай нэгэн болж, үр
хүүхэд нь сэтгэл зүйн эмгэгтэй, аз
жаргалгүй болсныг энд ирэхээсээ
өмнө ойлгоогүй явснаа хэлсэн юм.
Архины хамааралтай хүний гэр
бүл, ойр дотнынхонд тулгардаг
энэ байдлыг эмч нар архины

Оюун санааны
эмчилгээ л хамгийн
үр дүнтэй
Хэдийгээр наснаасаа овортой
харагдах ч царай нь шингэрч,
нүдэнд нь итгэл найдварын оч
гялалзсан нэгэн залуу оюун
санааны эмчилгээ бол архинаас
гарах хамгийн зөв зам болохыг
амьдралаараа мэдэрчээ. “Өмнө
нь лам, бөөгөөр явж, спираль
тавиулж, бясалгалд суусан ч хэсэг
хугацааны дараа эргээд л архиа
ууж эхэлдэг. Хэрэв архинаас гарч
амьдралынхаа зөв замд орох үеийг
төөрдөг байшин гэж төсөөлбөл
зөв гарцаа олох ганц л гарц бий.
Гэвч төөрүүлэх олон зам бий.
Яг миний туулж өнгөрүүлсэн
түүх шиг. Зам мухардаж, арга
барагдах бүрт итгэл найдвар
бөхдөг байсан” гэлээ. Тиймээс
тэрбээр эхнэртэйгээ энэхүү
өдрийн эмчилгээг нэлээд сайн
судалж байж сонгожээ. “Яагаад

•

Архины хамааралтай
хүний цаана 20-200 хүн
давхар хамааралд орж,
сэтгэл санаа, бие эрхтнээрээ
хохирч байдаг.

•

Хэрэв аав нь архи уудаг
бол эхнэр, хүүхдүүдийнх
нь итгэл алдарсан, хэлсэн
үг нь чихнийх нь хажуугаар
өнгөрдөг, хүйтэн хөндий
харилцаа гэр бүлд нь
ноёлдог байна.

•

Улсын хэмжээнд
бүртгэсэн гэр бүлийн
хүчирхийллийн улмаас
үйлдэгдсэн хэргийн 30
гаруй хувь нь согтуугаар
үйлдэгддэг.

гэвэл дахиад амжилтгүй болж,
итгэл алдрах вий гэдгээс айсан.
Гэр бүлийнхээ хүйтэн хөндий,
үл ойлголцсон харилцаандаа
цэг тавихын тулд архинаас
ямар ч байсан гарах ёстой. Гэвч
архинаас гарахад зөв замаа олох нь
хамгийн чухал. Одоо бол өөртөө
их итгэлтэй болж байна. Сэтгэл
дотрохоо нээлттэй ярьж чаддаг
болсон” хэмээн ярилаа.
Мөн өөр нэгэн өвчтөн “Анх
ирэхдээ архийг идээний дээж
учраас хэрэгтэй гэж ойлгодог,
хөөрөөд л хэрэглэдэг байлаа.
Би мужаан л даа. Хүмүүс ажил
хийлгээд л дандаа архитай ирдэг.
Тэд нарыгаа хувааж хэрэглээд л
явдаг. Нэг мэдсэн чинь хэтрүүлэн
хэрэглээд нэлээд хугацаа өнгөрчиж.

Сүүлдээ би өөрөөсөө жигшсэн.
Өвчний үүр болж, тахир дутуу
эрэмдэг болчихвол хэн л намайг
гэхэв дээ. Ёстой л ээж дээрээ
очоод л чирэгдээд явна шүү дээ”
хэмээв. Түүнээс архинаас болж
гэр бүлийнх нь уур амьсгал хэрхэн
өөрчлөгдөж байгааг асуухад “Гэр
бүлд ч гэсэн их асуудал үүсдэг
юм байна. Эхнэр маань эхэндээ
архи уулаа, мөнгөө үрлээ гээд
л зэмлэнгүй хэлдэг байсан бол
сүүлдээ уур уцаартай, хөндий
хүйтэн болсон. Хүү маань хүртэл
хөндий болсон. Дуу цөөтэй,
даруухан юм уу гэж ойлгохоор
болчихдог юм байна. Шалтгааныг
нь энэ эмчилгээнд хамрагдаж
байж л ойлголоо. Аавыгаа
архи уугаад байгаад бухимдаж,
сэтгэл гутралд ордог юм байна.
Надтай бараг харьцахаа больсон.
Одоо уухаа больчихсон чинь
гэр бүлийн уур амьсгал хүртэл
эргээд гоё болж байгаа. Энд ирээд
архинаас гарна гэдэгтээ итгээгүй.
Эхний 10 хоногийг сэтгэл санаа
тогтворгүй өнгөрүүлсэн. Гэхдээ
удалгүй итгэл төрсөн. Тиймээс
одоо амьдралынхаа төлөө зүтгэнэ.
Сэтгэл санаа сэргэж, бие ч гэсэн
хөнгөрөөд гоё байна” хэмээн
итгэлтэй нь аргагүй ярьсан юм.
Архины хамаарал бол гэр
бүлийн нуугдмал өвчин бас
хүчирхийллийн хэлбэр. Хүмүүс
гэр бүлийн нэр хүндээ бодоод
архидалтын талаар хэзээ ч бусдад
ярьдаггүй, дотроо шаналж явдаг.
Тиймээс дэлхий дахинд 1394
онд анх үүссэн оюун санааны
эмчилгээ гэр бүлийн бүх гишүүнд
зориулсан хэд хэдэн төрөлтэй
бөгөөд гэр бүлийн хүн, үр
хүүхдэд зориулсан цуглаан 1948
онд үүссэн түүхтэй.

Архидалт хүүхдийн сэтгэл
санааг дөрвөн янзаар
хүчирхийлдэг
Тайван дүр эсгэгч: Архинаас болж
гэр бүлд болж буй аливаа асуудлыг огт
анзаарахгүй, тайван амгалан мэт дүр
үзүүлдэг хүүхдийг хэлдэг. Гэр орон нь ундуй
сундуй болж, хүмүүс цаана нь архидаж
байсан ч тайван дүр эсгэгч хүүхэд ажралгүй
хичээлээ л хийнэ. Гэвч түүний сэтгэл зүй
хамгийн хүнд гэмтсэн байдаг.
Хамгаалагч хүүхэд: Ихэнхдээ айлын
ууган хүүхэд байдаг. Архи уусан аавын араас
ээж хөөцөлдөж, гэр бүлээ тэжээхээр зүтгэж
байх зуур хамгаалагч хүүхэд гэрт арын бүх
ажлыг амжуулдаг. Хамгаалагч хүүхдийг
хөршүүд, садан төрлийнхөн нь магтана.
Гэвч хүүхэд насандаа хүүхэд шиг байж
үзээгүй, өөртөө ахадсан үүрэг хариуцлага
үүрсэн тэрбээр хэзээний хэрсүүжсэн байдаг.
Тиймээс насанд хүрээд сэтгэл зүйн хувьд
дасан зохицох чадвар муутай, сэтгэцийн
эмгэгтэй болох эрсдэл өндөр. Амьдралыг
л яг иймээр төсөөлдөг болсон тул ханиа ч
архины хамааралтай хүнээр сонгох талтай.
Алиа хүүхэд: Маш аз жаргалтай мэт дүр
эсгэж амьдардаг. Аав, ээжийнхээ хооронд
үүссэн зөрчлийг зөөлрүүлэхийн тулд ээждээ
ч очиж эрхлээд, аавынхаа ч өмнө хошигноод
явдаг нэгэн. Гэвч тэрбээр дотоод сэтгэлдээ
аз жаргалгүй.
Дүрсгүй хүүхэд: Гэр бүлийнх нь асуудал
маш хүнд тусаж, эцэг эх нь хайхардаггүй тул
хичээлээ тасална, гадуур тэнэнэ, муу зүйлд
уруу татагдахдаа амархан, байнга асуудал
үүсгэдэг. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь эцэг, эхийн
хайр халамж дутсанаас бусдын анхаарлыг
татахыг байнга оролдож буй хэрэг.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ СОНИН

I улирлын захиалга үргэлжилж байна
Эх орон, газар шороондоо л хайртай яваарай.

Эх орон, газар шороондоо л хайртай яваарай.
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Ерөнхий сайдын “лүндэн”
Ц.Нямдоржийг барьц алдуулав

Эрдсийн ганзага дундраагүй

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

Эрдсийн орлого ДНБ-ий 6.2 хувийг
бүрдүүлжээ. > 4

Д.Лувсаншарав

Д.Лувсаншарав

ЗГМ

YНЭ: 1000₮

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

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

Gogo.mn
Xopom.com
Ikon.mn
Caak.mn
Ubinfo.mn

Zaluu.com
News.mn
Medee.mn
Dorgio.mn
Zindaa.mn

Эх сурвалж: Alexa.com©
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ОНЦЛОХ

АНУ, Хойд Солонгосын зөрчил
Хятадын хил дээр айдас төрүүлэв

УЛС ТӨР

ОНЦЛОХ

Улстөржсөн ард түмэн
улс орноороо сүйрдэг

ЭДИЙН ЗАСАГ

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

Амин дэмийн үнийг 800 хувь өсгөжээ

Хятадын зүүн хойд нутгийн Чанбай хошуу далайн хүнс, уулсын
дунд оршдогоороо алдартай. > 10

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

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

АНУ, БНХАУ-ын хувьцааны зах зээлийн индекс
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банкны үйл ажиллагааг нухчин
дарах ажиллагаа өрнөж,
хөрөн гийн менежментийн
бүтээгдэхүүнд саяхнаас нэмэлт
зохицуулалт үүсгэсэн”ийг State
Streetийн макро стратегич Бэн
Люк өгүүллээ.
БНХАУын засгийн газрын
бондын өгөөж эрс өссөн нь
хөрөнгө оруулагч нарын
итгэлийг сулруулах юм уу үгүй
болгож, улмаар зарах ажиллагааг
гааруулах эрсдэлтэйг тэрбээр
анхааруулав. “Эрх баригчдын
арга хэмжээ чангарч, бондын
өгөөж өсөн, АНУд саяхнаас
технологийн компаниудын
хувьцааг зарах хандлага ихэссэн
нь Хятадын онцлог бүхий
өвөрмөц нөхцөл үүсгэлээ”
хэмээн ноён Люк тайлбарласан
юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт цохил
тод ноцтой өртсөн автомашин
үйлдвэрлэлийн салбар эргээд
сэргэж байна. Шинээр автомашин
худалдан авагсад эдэлдэг хоёр
жилийн хугацаат татварын
хөнгөлөлт ирэх онд төгсөхтэй
уялдан тус салбарын ирээдүй
тун бүрхэг болж байгааг зарим

2017
шинжээч дурдлаа. “Худалдаж
авахад үнэтэй автомашин гээч
барааг авахад олгодог татварын
хөнгөлөлтийг сунгахгүй л бол
байдал эрсдэлтэй” хэмээн ноён
Чуй өгүүлэв.
Удааширч буй Хятадын
эдийн засаг ирэх онд Ази дахь
бусад бүс нутагт нөлөөлж
болзошгүйд эдийн засагч нар
түгшиж байна. Bank of America
Merrill Lynchийн эдийн засагч
“Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд
хөшүүргийн механизм суларсны
дүнд Хятадын эдийн засаг саарах
аваас нийт Азид өсөлт сулрах
аюултай”г саяхан тайлбарласан.
Бодлого тодорхойлогч нар хэт
чанга арга хэмжээ авч буйтай
зэрэгцэн үл хөдлөх хөрөнгө
үүсгэх ажиллагаа багасах аваас
БНХАУд эдийн засгийн удааш
рал тооцоолсноос ч ноцтой болж
хувирна хэмээн тус банкны эдийн
засагч нар сэрэмжлүүлсэн юм.
Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн
салбар ирэх онд анхаарлын
төвд байх төлөвтэй. Үүний
нэг шалтгаан нь нь түрээсийн
салбарт өсөлт үүсгэх зорилгоор
орон сууцны зах зээлд шинэчлэл
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хийх төсөл юм. ХКНын
аравдугаар сарын их хурал дээр
тус улсын дарга Ши Жиньпин
эдийн засгийн шинэчлэлийн
талаар үг хэлэхдээ орон сууц нь
“үнэ хөөргөдөх бус” хүн амьдрах
зориулалттайг анхааруулж байв.
Хятадад хоосон орон сууц
ихсэж буй сөрөг үзэгдэл байрны
түрээсийн шинэчлэлтэй хосолс
ноор үл хөдлөх хөрөнгийн зах
зээлд төдийгүй төмөрлөгийн
эрэлт нийлүүлэлтэд сөрөг
нө лөөлж бол зошгүйг зарим
ажиглагч сэрэмжлүүлсэн юм.
“Хоосон орон сууцны нөөц 25
хувиар өссөнийг бид тооцоолоод
байна. Гэтэл бусад хөгжингүй
улсад энэ үзүүлэлт 810 хувьтай”
хэмээн Liberum банкны шинжээч
нар хөрөнгө оруулагч нартаа
мэдэгджээ. “Хукоу” буюу өрхийн
бүртгэлийн шинэчлэл, хөрөнгө
нөөцийг үр ашигтай зарцуулах
бодлогын үр дүнд ирэх арван
жилд үл хөдлөх хөрөнгийн эрэлт
гурван тэрбум хавтгай дөрвөл
жин метрээр буурна хэмээн тус
банкны шинжээч нар
үзэж байна.

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

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

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

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

BBМ©

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

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

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

ДЭЛХИЙ

ЗГМ: ЦУВРАЛ

Нэг үе тав, арваараа хэл
хэлдсэн бүлэг хүүхэд хотын
гудамжаар их харагддаг бай
сан. Орон сууцны хороолол,

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

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

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

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

ЦАГ АГААР

ДЭЛХИЙ

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

ЭДИЙН ЗАСАГ

Хамгаалал дутсан хүүхдээ төр хайхрах цаг болжээ

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хусмаар хуурах
заль

Г.Байгал
@baigalZGM

НӨАТын хонжворт та хэр
санаа тавьдаг вэ. Сар бүр
су га лааны тохирол болдог.
Удалгүй азтанууд тодорлоо
хэмээн хэвлэлээр мэдээлдэг.
Саяхан буюу энэ сарын 19нд
болсон НӨАТын сугалааны
тохирлоор нийт 523 сая төгрөг
хонжворт олгохоор болсон
байна. Аравдугаар сарын
1нээс 31ний хооронд нийт
14 сая ширхэг баримт НӨАТ
ын санд бүртгэгдсэнээс 13.9
мянган азтан тодорчээ. Ер нь сар
бүрийн сугалааны тохирлын дүн
хэдэн саяар хэмжигдэж, азтаны
тоо нь олон мянгад хүрдэг.
Энэ мэдээллийг ч татварын
албаныхан сүр дуулиантайхан
мэдэгдэж, тэрүүхэндээ олон
хүний хорхойг хүргэдэг билээ.
Сугалааны тохирлын дараа
“НӨАТын сугалаанд хожчих
юмсан” гэх хүсэл, сэтгэгдэл
цахим ертөнцөөр нэг хэсэг
хөвөрдөг.
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шинжээч дурдлаа. “Худалдаж
авахад үнэтэй автомашин гээч
барааг авахад олгодог татварын
хөнгөлөлтийг сунгахгүй л бол
байдал эрсдэлтэй” хэмээн ноён
Чуй өгүүлэв.
Удааширч буй Хятадын
эдийн засаг ирэх онд Ази дахь
бусад бүс нутагт нөлөөлж
болзошгүйд эдийн засагч нар
түгшиж байна. Bank of America
Merrill Lynchийн эдийн засагч
“Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд
хөшүүргийн механизм суларсны
дүнд Хятадын эдийн засаг саарах
аваас нийт Азид өсөлт сулрах
аюултай”г саяхан тайлбарласан.
Бодлого тодорхойлогч нар хэт
чанга арга хэмжээ авч буйтай
зэрэгцэн үл хөдлөх хөрөнгө
үүсгэх ажиллагаа багасах аваас
БНХАУд эдийн засгийн удааш
рал тооцоолсноос ч ноцтой болж
хувирна хэмээн тус банкны эдийн
засагч нар сэрэмжлүүлсэн юм.
Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн
салбар ирэх онд анхаарлын
төвд байх төлөвтэй. Үүний
нэг шалтгаан нь нь түрээсийн
салбарт өсөлт үүсгэх зорилгоор
орон сууцны зах зээлд шинэчлэл

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

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

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

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

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

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

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

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

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Дэлхийн банктай хамтран хийсэн судалгаагаар улс орон ядуу байх тусмаа иргэд нь улс төрийн өндөр
идэвхтэй байдаг нь харагджээ. Харин монголчууд улстөржилтөөрөө Зүүн Европ, Төв Азийн 29 орноос хоёрдугаарт жагссан байна. 3

ЗГМ: ЦУВРАЛ

Нэг үе тав, арваараа хэл
хэлдсэн бүлэг хүүхэд хотын
гудамжаар их харагддаг бай
сан. Орон сууцны хороолол,

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

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

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

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
2017.11.30

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

3%

92,616

20%

Бусад эх үүсвэр

Банкны өөрийн
хөрөнгө

-14° -24°
ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

77%

00774

79.4%

2 сая хүртэлх
төгрөгийн
өрхийн
орлоготой

ХЭВЛЭМЭЛ ЗАХИАЛГА

РУБЛЬ
41.92

ubinfo.mn

• УЛИРАЛД: 30 000Т (62 ДУГААР)
• ХАГАС ЖИЛД: 60 000Т (124 ДУГААР)
• ЖИЛД: 120 000Т (248 ДУГААР)
Та QR кодыг уншуулан гүйлгээний утга
хэсэгт и-мэйл хаяг эсвэл утасны дугаараа
бүртгүүлэн Засгийн газрын мэдээ сониныг
өөрийн хүссэн хэлбэрээрээ захиалаарай.

15.7%

Улаанбаатар хотод
байршилтай орон
сууц худалдан
авчээ

Хамтран
зээлдэгчгүй

4.9%

92.4% 6.3% 1.3%

ОСИСТ
ТБХ*

*- Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн
тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөр

Нийтийн
зориулалттай
орон сууц

Хашаа
байшин

2 болон түүнээс
дээш хамтран
зээлдэгчтэй байна

Амины
орон
сууц

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

MSE ALL

Нэг хамтран
зээлдэгчтэй

Ипотекийн зээлтэй нийт
зээлдэгчид байгаагийн

64.9% 72.7%

Ипотекийн
зээлийн
үлдэгдэл

ҮҮЛШИНЭ

►11

zgm.mn

ЭДИЙН ЗАСАГ

Хамгаалал дутсан хүүхдээ төр хайхрах цаг болжээ

Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM

Хусмаар хуурах
заль

Г.Байгал
@baigalZGM

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

(Хэвлэмэл + Онлайн)

• УЛИРАЛД: 5000T (62 ДУГААР)
• ХАГАС ЖИЛД: 10 000Т (124 ДУГААР)
• ЖИЛД: 15 000Т (248 ДУГААР)
УЛААНБААТАР

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

105
CSI 300

XI

ХОСОЛМОЛ ЗАХИАЛГА

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Дэлхийн банктай хамтран хийсэн судалгаагаар улс орон ядуу байх тусмаа иргэд нь улс төрийн өндөр
идэвхтэй байдаг нь харагджээ. Харин монголчууд улстөржилтөөрөө Зүүн Европ, Төв Азийн 29 орноос хоёрдугаарт жагссан байна. 3

Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM

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

АНУ, БНХАУ-ын хувьцааны зах зээлийн индекс

банкны үйл ажиллагааг нухчин
дарах ажиллагаа өрнөж,
хөрөн гийн менежментийн
бүтээгдэхүүнд саяхнаас нэмэлт
зохицуулалт үүсгэсэн”ийг State
Streetийн макро стратегич Бэн
Люк өгүүллээ.
БНХАУын засгийн газрын
бондын өгөөж эрс өссөн нь
хөрөнгө оруулагч нарын
итгэлийг сулруулах юм уу үгүй
болгож, улмаар зарах ажиллагааг
гааруулах эрсдэлтэйг тэрбээр
анхааруулав. “Эрх баригчдын
арга хэмжээ чангарч, бондын
өгөөж өсөн, АНУд саяхнаас
технологийн компаниудын
хувьцааг зарах хандлага ихэссэн
нь Хятадын онцлог бүхий
өвөрмөц нөхцөл үүсгэлээ”
хэмээн ноён Люк тайлбарласан
юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт цохил
тод ноцтой өртсөн автомашин
үйлдвэрлэлийн салбар эргээд
сэргэж байна. Шинээр автомашин
худалдан авагсад эдэлдэг хоёр
жилийн хугацаат татварын
хөнгөлөлт ирэх онд төгсөхтэй
уялдан тус салбарын ирээдүй
тун бүрхэг болж байгааг зарим

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

НИЙГЭМ

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

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

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

Улстөржсөн ард түмэн
улс орноороо сүйрдэг

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

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

Амин дэмийн үнийг 800 хувь өсгөжээ

Холбооны нөөц
Ирэх оныг эрсдэлтэй
бодлогын хүүгээ
болгож буй Хятадын нөхцөл өсгөх дохио

ЭДИЙН ЗАСАГ

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

НИЙГЭМ

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

АНУ, Хойд Солонгосын зөрчил
Хятадын хил дээр айдас төрүүлэв

Холбооны нөөц
Ирэх оныг эрсдэлтэй
бодлогын хүүгээ
болгож буй Хятадын нөхцөл өсгөх дохио

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

Хятадын зүүн хойд нутгийн Чанбай хошуу далайн хүнс, уулсын
дунд оршдогоороо алдартай. > 10

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

УЛС ТӨР

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

Монголын ипотекийн корпораци©

АЛТ

ЗЭС

►11

5-ЧИНГИС БОНД

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

100.19
0.03%

2,444.38

370.56

41.92

• УЛИРАЛД: 32 000Т (62 ДУГААР)
• ХАГАС ЖИЛД: 65 000Т (124 ДУГААР)
• ЖИЛД: 125 000Т (248 ДУГААР)
1261.81
0.42%

БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

1295
0.1%

THE OFFICIAL
GAZETTE

6805
1.9%

10-ЧИНГИС БОНД

98.770
1.1%

ubinfo.mn

QR код ашиглахгүйгээр төлбөр хийх бол:

2600092954
тоот дансанд мөнгөө тушаана уу.
ZGMmn

zasagco

zgm.mn

70103131 99903581
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Өдрийн хэмнэл
ТВ ХӨТӨЛБӨР

ОНЦЛОХ үзвэр
Их хотын гудамжинд бие биедээ анхны харцаар
дурласан залуу хосын гал халуун, ээдрэт хайрын
түүхийг өгүүлэх “Төгсгөлгүй” бүжгэн жүжиг
тайзнаа эргэн ирлээ. Анх 2014 онд УДБЭТ-ийн
уран бүтээлчид толилуулж байсан танго, балет
хосолсон “Төгсгөлгүй” жүжгийг энэ сарын 26нд тус театрт тоглох гэж байна. Уг бүтээл нь
танго бүжгийн элементийг сонгодог бүжгэн
жүжгийн онцлогтой нийцүүлсэн өвөрмөц
шийдэлтэй. Энэ нь залуу үеийг сонгодог
урлагт татах зорилготой аж.
“Төгсгөлгүй” бүжгэн жүжгийг
УДБЭТ-ын бүжигчин Э.Эрдэнэжаргал
дэглэж, соёлын тэргүүний ажилтан
Г.Ганбаатар зураачаар, урлагийн
		
гавьяат зүтгэлтэн Ц.Мөнхболд
		
удирдаачаар ажиллажээ.
		
Харин хөгжмийг соёлын
		
тэргүүний ажилтан
Х.Алтангэрэл
туурвисан байна.
Тоглолтын тасалбар
10-20 мянган
төгрөгийн
үнэтэй.

07.00 “Өглөө” хөтөлбөр
09.50 “Зуслангийн найзууд”
УСК
10.40 “2019 онд спортын
ертөнцөд”

“Тамгагүй төр” түүхэн жүжиг
Хэзээ: 2019.01.18-20-нд
Хаана: УДЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-25 мянга

15.20 “Эх өв” нэвтрүүлэг
21.05 “Хайрлаарай”
ярилцлага
22.15 “Цагаан боол” ОАК 28
дугаар анги

07.30 Bloomberg Daybreak
Asia
11.30 “Эврика” нэвтрүүлэг
14.00 “Дэвид Рубенштэйний
шоу” нэвтрүүлэг

“Төгсгөлгүй”
танго бүжгэн
жүжиг

“Цэнхэр нүдэн бүсгүй” бүжгэн
жүжиг
Хэзээ: 2019.01.12
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

“Жаргаагүй нар” жүжиг
Хэзээ: 2019.01.24
Хаана: УДЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-25 мянга

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

20.30 “Студио 1.0” нэвтрүүлэг
21.00 “Мөнгөний урсгал”
хөтөлбөр
22.00 “Суутнуудын намтар”
нэвтрүүлэг

“Травиата” дуурь
Хэзээ: 2019.02.03
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

“Уран хас” бүжгэн жүжиг
Хэзээ: 2019.01.19
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

08.00 “Дөрвөн өнгө” цаг
агаарын хөтөлбөр
09.00 “Шидтэнүүдийн клуб”
хүүхэлдэйн кино 7, 8
дугаар анги
12.10

ЦАГ АГААР

ЗГМ. СүдоКҮ

Улаанбаатар

“Алтан орд” ОАК 8
дугаар анги

I.11
-9o 6 м/с
-20o 5 м/с

I.12
-13o 7 м/с
-23o 7 м/с

Үүлшинэ

Үүлшинэ

19.00 “Ээж” СОАК 23 дугаар
анги
21.10

-11o
-24o

-25o
-37o

-12o
-22o

-6o
-17o
ӨВӨРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

07.00 “Өнөө өглөө” хөтөлбөр
10.00 “Макс Стил хоёр”
хүүхэлдэйн кино 2
дугаар анги

БАЯНХОНГОР

-8
-21o
o

-6
-17o

-9o
-19o

ХЭНТИЙ

-11
-18o

-11o
-25o

o

СҮХБААТАР

ГОВЬ-СҮМБЭР

-8o
-21o

-9o
-20o

-11
-23o
o

1 3 7
2
1
4
9
3
1

-8o
-21o

-4o
-18o

фото агшин

“Хүчирхэг рэнжерүүд”
хүүхэлдэйн кино 3
дугаар хэсэг

21.00 “Чимээгүй номын сан”
ОАК 8 дугаар хэсэг
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00.40 “Эзэнт гүрэн” ОАК /
season-3/ 13 дугаар анги

Зурхай

Билгийн тооллын 5
Өвлийн адаг хөхөгчин үхэр сарын
найман цагаан мэнгэтэй шар бич
өдөр
Үс засуулбал: Эд мал арвижна.
Наран ургах, шингэх: 08.35-17.24
Барилдлага: Түлэх
Шүтэн барилдлага: Төрөн түгэхүй
Суудал: Гал
Аргын тооллын нэгдүгээр сарын
11, Сугар гараг. Билгийн тооллын
5, Шувуун хушуут одтой, шар бич
өдөр.
Өдрийн наран 08.35 цагт мандан,
17.24 цагт жаргана. Тухайн өдөр
хулгана, луу жилтнээ аливаа үйл
хийхэд эерэг сайн ба бар, туулай
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр гэмтнийг
шийтгэх, сан тавиулах, угаал үйлдэх,
бүжиг наадам хийх, цэцэрлэг
байгуулах, урлан бүтээхэд сайн.
Хувцас эсгэх, шинэ хувцас өмсөх,
зөвлөгөө хийх, сэтгэлд сэвтэй газар
очиход муу. Өдрийн сайн цаг нь
хулгана, үхэр, луу, могой, хонь,
нохой болой. Хол газар яваар
одогсод зүүн урагш мөрөө гаргавал
зохистой. Үс шинээр үргээлгэх буюу
засуулбал эд, мал арвидна.

Б.Хасуй / ЗГМ©

Шөнийн гоо үзэсгэлэн. Хөвсгөлийн Цагаан нуур сум.

ЗГМ. Үгийн сүлжээ
1

2

3

4

5

7

6

8

9
11

10
12

13
14
15

БОСООГООР.
2. Сэргэн мандалтын үеийн
гол хотууд оршсон улс орон
4. Анх удаагаа тугаллах
насны үнээ

6. Завхан аймгийн нутаг
дахь үзэсгэлэнт томоохон
нуур
7. "Тунгалаг Тамир" романы
гүйлгээ ухаант хүн

8. Хоёрдугаар хоолны
нийтлэг нэр
14. Холбоос үг
Хөндлөнгөөр.
1. Манж Чин улсад
мөхөөгдсөн урд хөршийн
орон
3. Ноёны хүү
5. Хошин
9. Дундговь аймгийн
Эрдэнэдалай сумын
харьяат улсын начин
10. Биеэ будаж гоёдог том
шувуу
11. Эгшиг дан
12. Нас гүйцсэн агталсан

эр хонь
13. Перс гэдэг нэртэй
байсан орон
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15. Өстөн өшөөтөн,
хорсолт дайсан
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Өмнөх дугаарын хариу / 01.10

УБ-Бээжин	17.15
Бээжин-УБ
20.30
УБ-Хонконг	07.50
Хонконг-УБ
13.25
УБ-Сөүл
07.45
Сөүл-УБ
13.20
УБ-Токио	 08.55
Токио-УБ
15.30
УБ-Хөх хот	
10.30
Хөх хот-УБ
13.00
УБ-Эрхүү	 06.20
Эрхүү-УБ
08.20

19.30
23.00
12.25
18.05
12.05
16.05
14.30
20.25
12.00
14.40
07.20
09.20

(Өмнөх дугаарын хариу)

6
1
9
8
3
2
7
4
5

ДОРНОГОВЬ

ӨМНӨГОВЬ

10.30 “Торны цаадах
амьдрал” СОАК 6 дугаар
анги

17.30

ДОРНОД

ДУНДГОВЬ

o

-11o
-20o

л

-15o
-26o

o

ТӨВ

АРХАНГАЙ

-18o
-26o

Үүлшинэ

-14o
-26o

-8
-23o

ЗАВХАН
ХОВД

Багавтар үүлтэй

СЭЛЭНГЭ
БУЛГАН

-16o
-25o

I.15
-13o 7 м/с
-26o 6 м/с

ДАРХАН-УУЛ

-8o
-18o

ХӨВСГӨЛ

УВС
БАЯН-ӨЛГИЙ

23.10 Football talk нэвтрүүлэг

13.30 “Ан амьтдын ертөнцөөр”
/season-9/ 25 дугаар
хэсэг

Ялимгүй цастай

ОРХОН

“Соёлын довтолгоо”
нэвтрүүлэг

I.14
-16o 6 м/с
-27o 5 м/с

I.13
-16o 8 м/с
-22o 6 м/с
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Delay in law-making process
increases gold royalty to 5-10%

3.5-fold increase in fetal deaths
recorded in winter

Sectorial exports suggest stepping
up Euro 2 emission standards

DP caucus collects signature for
petition on Parliament dissolution

Experts expect drop in gold purchase following
the increased gold royalty.

Costs of inaction to air pollution to total MNT
24.5 billion by 2025 in health sector alone.

Officials reject bill on raising tax on oil byproducts, which are used for increasing gas octane.

Seven DP caucus members and Munkhbat Jamiyan of the ruling party signed the petition.

ZGM: highlights
Politics

Mongolian Agency for
Standardization and Metrology
signs a memorandum of
understanding with Korea
Research Institute of Standards
and Science. Within the frames
of the renewed MoU, sides
will cooperate in conducting
joint researches and training
regarding etalon, exchanging
specialists and researchers.
Second peaceful
demonstration on selfdissolution of the Parliament
takes place.

Economy

Financial Regulatory
Commission approves Ard
Credit NBFI LLC’s IPO request
to issue 25 percent of its stake.
Top 20 Index grows 0.23
percent, to 21,766.3 points.
MSE A Index increases 0.16
percent, to 10,207.75 points.
MSE B Index rises 1.37 percent,
to 8,860.92 points. Market cap
stands at MNT 2.52 trillion.

Society

Chief of Cabinet Secretariat
Zandanshatar Gombojav sends
official letters to Governors
of provinces and the capital
city, advising not to allow
participation of child jockeys
aged below 12 in any horse
races until May 1.
Mongolian actor Tserenbold
Tsegmid plays in the
upcoming action film Zakhar
Berkut (The Rising Hawk).

air pollution

UNICEF:
Fetal deaths in
Mongolia
increase by
3.5 times in
winter

According to the United Na
tions International Children's
Emer
gency Fund (UNICEF),
inaction to air pollution would
lead to an increase in the costs
of treating air pollution-induced
diseases in children of 33 percent
by 2025, costing health providers
at least MNT 4.8 billion extra per
annum.
This means that the costs of
not reducing air pollution levels
would amount to a total of MNT
24.5 billion by 2025 to the Ulaan
baatar City health system alone.
Also, the value of lost produc
tivity of parents caring for sick
children is estimated to be MNT
46.6 billion in the same period.
In non-monetary terms, inaction
against air pollution translates
into an additional burden to the
health sector of an estimated 1.2
million hospital days and 145,000
outpatient consultations among
children alone by 2025, all for
air pollution-attributable diseases
and impaired development.
Children are the most vulner
able to adverse health effects of
air pollution from the day they
are conceived. In Mongolia, a
3.5-fold increase in fetal deaths
has been documented between
winter and summer, according to
UNICEF.
The early-2019 State Budget
draft planned to allocate a total
of MNT 146.2 billion on air
pollution reduction actions; how
ever, the financing was reduced
by MNT 80 billion when ratified.
The allocation will be dedicated
for financing night-time electric
ity and enhanced coal discounts;
however, the Parliament rejected
the installation of full-combustion
equipment in stovepipes.
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Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM
Due to consecutive failure to
form the quorum, the Parliament
has delayed its plenary sessions
for two months. One of the key
items on the order list was a bill
on extending 2.5 percent gold
royalty for another three years,
which was supposed to be ratified
before the turn of the year. Thus,
gold tax will now be set at pre-re
vision level at 5-10 percent,
depending on the global
price of gold.
According to a study con
ducted by the Bank of Mongolia
(BoM), higher royalties lead to
lower gold purchase, which ulti
mately affects foreign exchange
(FX) reserves. For instance, gold
tax was at an unbearably high
level of 68 percent with the sud
den income tax in 2006-2013. As
a result, gold purchase fell from
15.5 tons to 2.1 tons by 2010. In
other words, the BoM’s treasury
fund was almost drained empty.
Officials explain that the sud
den income tax, which raised gold
tax from 5 percent to 68 percent,
was due to boom in copper price;
however, the decision had more
adverse effects than its benefits
as the number of artisanal miners
drastically increased as a result.
The 2.5 percent gold royalty
was approved in 2014. The result
was almost immediate as gold
purchase consistently increased
in an annual amount, reaching a
record high of 22 tons last year,
which is 10 percent higher than
the previous record in 2017, ex
panding FX reserves by USD 800
million to a 15-year record.
Therefore, the increased gold

Higher gold royalty poses
threat to FX reserves

royalty is raising concern over a
potential tax avoidance of gold
producers, reduced gold purchase
and increased illegal transpor
tation of gold. A spokesperson
of the BoM previously stated,
“This law was ratified to boost
the economy that was collapsing
in 2014. The 9 percent royalties

will increase budget revenue by
only MNT 50 billion. BoM views
the 2.5 percent royalties should
be extended by at least 3 years.”
BoM estimates to increase for
eign exchange (FX) reserves by
USD 750 million this year. The
2019 Monetary Policy Guidelines
ratified by the Parliament stated

to increase FX reserves to USD
6.5 billion in the middle-term.
As for other countries, gold
royalty stands at 3 percent in the
U.S, 5 percent in Brazil, 4 percent
in Indonesia and 2.5 percent in
India. This shows that the current
5-10 percent tax is higher than
average.

commodity market

politics
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Miners and investors seek
favorable tax environment.
China, for instance, deduct
only CNY1.2-7 per ton of gold
depending on the capacity of the
mine, technical conditions and
locations, as well as 2 percent
royalty on import golds.
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petroleum

Experts suggest eradication of Euro 2
standards to improve fuel quality
Oil dealers in Mongolia are
widely accused of selling lowoctane gas at high-octane prices.
Thus, experts are suggesting to
remove Euro 2 standards for gaso
line to improve fuel quality.
According to an official close
to the matter, about 22 additional
components are used to increase
octanes, including byproducts of
crude oil, such as kerosene; how
ever, these items were reportedly
exempt from customs duty since
the ratification of a relevant bill in

2012 until April 12, 2018. Since
the closure of this bill, Minerals
Resource and Petroleum Authority
submitted a draft bill on increas
ing excise tax on byproducts of
crude oil twice to the Ministry of
Finance; however, the ministry
rejected the bill each time.
Mongolia uses Euro 2 emis
sion standards for commercial
vehicles. The above-mentioned
byproducts are unidentified by
Euro 2 standards. Also, the cur
rent laboratories in Mongolia

are incapable of detecting these
components, said the source. Since
this method reduces prices of fuel,
low-octane fuel is reportedly used
in mining companies more often.
The low-quality fuel is also due
to the fact that Russian oil firms
are currently using Euro 2, 3 and
4 standards. However, the majority
of Asian countries adopted Euro 5
standards in 2011 for cleaner fuel.
Ministry of Mining and Heavy
Industry, in cooperation with the
Mongolian National Chamber of

Commerce and Industry (MNCCI),
issued a decision to follow Euro 5
standards starting from May 24,
2017. But the lack of monitoring
on its implementation has led to
the current situation, noted a local
media outlet.
As of today, only about 5 per
cent of consumers are using Euro 5
standard-met gasoline. Therefore,
Chairman of the MNCCI Lkhag
vajav Baatarjav has suggested to
increase this number to 50 percent
starting from May 2019.

DP caucus: 80
percent of public
voted for selfdissolution of
Parliament
Enkhjargal.B, Tugsbilig.B
ZGM
Yesterday, the Democratic
Party (DP) caucus prepared a
draft bill on self-dissolution of the
Parliament and placed a petition
board outside the Parliament hall
to collect the signatures of Parlia
ment members. Eight members,
including seven members of DP
caucus and Munkhbat Jamiyan of
the ruling party, signed the peti
tion as of yesterday.
Following the action, Chairman
of the DP caucus Erdenebat Don
dogdorj held a press conference
and addressed, “In connection to
the current political situation and
the decision of Political council
of DP, the caucus has drafted a
bill on immediate dissolution of
the Parliament and organizing
re-election to be submitted after
collecting the signatures of other
members of the Parliament. Ac
cording to the Constitution and
other laws, self-dissolution of the
Parliament requires the signatures
of two-thirds of MPs.”
According to a survey, public
ratings of the current Parliament
has drastically diminished as 80
percent of the public voted for
self-dissolution of the Parliament.
Mr. Erdenebat also remarked
that the lower public confidence
demonstrates incapability of the
current Parliament in exercising
its authority.
“Parliament session has been
delayed for two months. The
overdue of legal terms for ap
pointing three ministers is one of
the examples of legal violations of
the current Parliament. Thus, the
DP caucus is submitting a petition
to dissolve the Parliament,” added
Mr. Erdenebat.
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Технологи
LG Electronics
компанийн
аварга,
уян дэлгэц
оролцогчдын
анхаарлыг
хамгийн их
татаж байлаа.

CES: 2019 онд утасны 5G сүлжээ,
8К телевиз нэвтэрч эхэлнэ

LG гэр ахуйн
хэрэгсэлд AI-ийг
илүү шингээнэ
Б.Баярмаа
@bayarmaaZGM

Дэлхийн технологийн
аваргууд цугладаг CES
үзэсгэлэн өнгөрсөн мягмар
гарагт Лас Вегаст нээлтээ
хийлээ. Анх 1967 онд
Нью-Йорк хотод зохион
байгуулагдсан уг үзэсгэлэн
51 дэх жилдээ ирээдүйн
технологиудыг танилцуулж
байна. Тус үзэсгэлэнд
технологийн компаниуд энэ
онд болон ойрын жилүүдэд
хэрэглээнд нэвтрүүлэх шинэ
инновац, технологи, содон
бүтээлүүдээ олон нийтэд
дэлгэдэг. Өнгөрсөн жилийн
үзэсгэлэнд Aibo робот
нохой, чихрийн шижин
өвчин эмчилдэг электрон
оймс, цахилгаан хөдөлгүүрт
Nissan Leaf автомашины
шинэ загвар, HP-ийн 3D
камер зэрэг технологийн
дэвшил агуулсан
бүтээгдэхүүнүүд олны
анхаарлыг татаж байв.
Харин энэ онд технологийн
компаниуд утасны
5G сүлжээг онцолж,
8К телевизийн шинэ
загваруудаараа өрсөлдөж
байна. Samsung компани
гар утасны 5G сүлжээг
ойрын ирээдүйн технологи
хэмээн тодорхойлсон
бол LG компани хуйлж
болдог анхны 8К зурагтаа
танилцууллаа. LG
компанийн төлөөлөл
“Өнгөрсөн зуун жилд
гэрийн ажлын 75 хувийг
хөргөгч, угаалгын машин,
тоос сорогч гүйцэтгэж
байсан. Гэвч хүч, хөдөлмөр
шаардсан маш олон ажил
үлдсэн. Тиймээс LG гэр
ахуйн цахилгаан барааг
илүү ухаалаг болгож,
амьдралын хэв маягт
хиймэл оюун ухаан,
инновацыг илүү нэвтрүүлэх
хүсэлтэй байна” хэмээн
мэдэгдсэн юм. Харин Goo
gle компани дуу хоолойгоор
удирддаг Google assistant
программын хэрэглээг
өргөжүүлжээ. Тухайлбал,
дуу хоолойгоор удирддаг
угаалгын өрөөний цорго,
шүршүүр танилууулсан
юм. Энэ сарын 12-н
хүртэл үргэлжлэх тус
үзэсгэлэнгийн онцлох
технологиудыг Bloombergийн сонголтоор хүргэе.

Sony
корпорацын
Play station-ыг
тоглохдоо
хөлийн
хөдөлгөөн
ашигладаг
боллоо.

Sundberg-Ferar Inc
компанийн
үйлдвэр
лэлийн
дизайны
менежер
Дэвид Байрон
Hyundai-гийн
алхдаг
автомашины
санааг
танилцуулж
байна.

LG компанийн үндсэн
танилцуулгын үеэр
CLOi роботын талаар
тайлбарлалаа.

Helite B’Safe агаарын уут болон хантааз нь дугуйчдыг осол, гэмтлээс
хамгаална.
БНХАУ-ын
автомашины Byton үйлдвэрийн
M-Byte спорт
загварын
цахилгаан
автомашин.

Усны
хамгаалалттай
Apple Watch
болон iPhone гар
утасны гэрийг
усанд туршиж
байна.

Kia Motors корпорацийн Real-time Emotion Adaptive Driving системийн дуураймал хувилбар.
Энэхүү систем нь жолоочийн царайны хувиралд тааруулан жолоочид үйлдэл санал болгодог
систем юм.

Bell Helicopter
Textron Inc
компани
агаарын таксигаа
танилцууллаа.

Дуу хоолойгоор
удирддаг
Google Assistant
программыг
хүүхдийн
сэтгэхүйг
хөгжүүлэхэд
ашиглах
боломжтой.
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Эдийн засаг

Rolls-Royce-ийн ирээдүй – тусгай
захиалга

АНУ-ын чинээлэг хэсгийнхэнд хорт
хавдрын аюул буурлаа

Жефф, МакКензи Безосын $137
тэрбумын салалт

Rolls-Royce гибрид, цахилгаан технологи хөгжүүлэхийн оронд
кастомжуулалтаа өсгөхөд анхаарна.
> 10

АНУ-д 1991-2016 оны хооронд хавдрын эндэгдэл нэг хувь
буурсан нь 2.6 сая үхлээс зайлсхийсэн хэрэг.

Хөрөнгөө тэнцүү хуваавал МакКензи Безос дэлхийн хамгийн
баян эмэгтэй болно.
> 10

◄1
Уг санаачилгыг 11-р сард
зарлах үед АНУ-ын Ерөнхий
прокурорын орлогч Жон
Демерс “Бид хууль тогтоомжид
тулгуурлан ийм үйлдлийг эдийн
засгийн хувьд ашиггүй болгоно”
хэмээн мэдэгдэж байсан.
Хууль зүйн яам шинэ журмыг
туршихдаа АНУ-д байрладаггүй
гадаадын компаниудад эрүүгийн
хэрэг үүсгэх үйл явцыг хөнгөв
чилсөн. Урьд ийм хэрэг замхарч
эсвэл зогсдог байв. Зарим
тохиолдолд компаниуд АНУ-ын
өмгөөлөгчид болон Хятадын
засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр
юу ч болоогүй мэт хайхрамжгүй
хандсан. Гэвч энэ удаад тийм биш.
Jinhua болон UMC лхагва гарагт
өөрийн хуульчдаа ирүүлсэн байна.
Прокурорууд түүнчлэн 1996
онд батлагдсан Эдийн засгийн
тагнуулын тухай хуулийг анх удаа
иргэний хэрэгт хэрэглэж байгаа
юм. Иргэний хэрэг үүсгэснээр
Засгийн газар Jinhua-гийн DRAM
санах ойг онилж, Америкийн
Micron technology компанийн
технологийг хулгайлсан хэмээн
нотолж буй. Ноён Демерс саяхны
ярилцлагадаа “Энэ мэтийн
хэрэглүүрийг ашиглаж буйн ач
холбогдол нь хүн бүрд энэ талаар
мэдээлэл хүрнэ. Иймээс дараа
АНУ-ын прокурорууд болон

> 10

Хятадын чип
үйлдвэрлэгчийг
шийтгэх шинэ
арга олжээ
Холбооны мөрдөх товчооны
байцаагчид адил төстэй хэрэг
мөрдөхдөө энэ тухай санаж байх
болно” хэмээн тайлбарласан.
Энэ бол олон чиглэлтэй
стратеги юм. Уг санаачилгын

өмнөхөн Худалдааны яам Jin
hua-д АНУ-д үйлдвэрлэсэн чип
хийх төхөөрөмж худалдахыг
хориглосон нь хагас дамжуулагч
гаргах төлөвлөгөөг тасалдуулжээ.
Jinhua, UMC хоёулаа прокурорын

мэдэгдлийг няцаасан байна.
Ком п а н и уд ы н
зэрэгцээ
худалдааны нууцыг хулгайлахад
оролцсон хэрэгт Тайванийн
гурван иргэнийг буруутгасан.
Тэднийг ирэх сард шүүхэд

Бээжин Ким, Трампын
хоёр дахь уулзахыг
дэмжжээ

АНУ-ын захиргааны
үйл ажиллагааны
талаар тохиролцож
чадсангүй

Шинхи Кан
Хойд Солонгосын удирдагч Ким Жон Ун, Хятадын Ерөнхийлөгч Ши
Жиньпин нарын дээд уулзалтаас АНУ-ын Ерөнхийлөгч Д.Трамптай
хийх уулзалтыг дэмжсэн мэдэгдэл гаргасан. Үүний дараахан
Өмнөд Солонгосын Ерөнхийлөгч Мун Жэ Ин сэтгүүлчдэд ярихдаа
Д.Трамп, Ким Жон Ун нарын хоёр дахь уулзалт зайлшгүй бөгөөд
Хойд Солонгосын цөмийн зэвсэглэлийг хураах талаар нарийн
тохиролцоонд хүрэх байх гэжээ. Гэвч Хойд Солонгосын хэвлэл
мэдээлэлд тус улсын эсрэг хоригийг зогсоох талаар алхам хийхгүй
байна хэмээн АНУ-ыг шүүмжилсэн хэвээр байна.

Лора Литван
АНУ-ын засаг захиргааны үйл ажиллагаа хэсэгчлэн зогсоод
буйг зохицуулах асуудлаар Ерөнхийлөгч Д.Трамп болон
Конгрессын удирдагчдын хоорондын хэлэлцээ амжилтад
хүрсэнгүй. Ноён Трамп уулзалтын дараа твиттертээ “цагийн
гарз байлаа” гээд төлөөлөгчдийн танхимын спикер Нэнси
Пелоси, сенат дахь цөөнхийн удирдагч Чак Шумер нарыг
тохиролцох хүсэлгүй хэмээн буруутгасан байна. АН-ын гишүүн
хатагтай Пелоси “Ерөнхийлөгч хэлэлцээг нураалаа. Тэр АНУ-ын
хамгийн тэвчээргүй Ерөнхийлөгч” гэж шүүмжлэв.

25 настан ч цус харваж
болохыг судалгаагаар
тогтоолоо
Дэлхийн орнуудын цус харвалтын эрсдэлийн түвшин

2
4
5

3
1

5.0-10.9%
11.0-16.9%
17.0-22.9%
23.0-28.9%
29.0-34.9%
35.0% ба түүнээс дээш

Александр Танзи
Энэ бол дэлхий даяар
эрүүл мэндийн ноцтой аюул.
Эрүүл мэндийн хэмжилт ба
үнэлгээний хүрээлэнгийн
2016 оны өгөгдлөөс үзэхэд
тархинд цус харвах магадлал
дэлхийд дунджаар дөрөвний
нэг хувьтай байдаг аж. Харин
25 настнуудын амьдралд цус
харвалт тохиолдох магадлал
найман хувиас эхлээд Хятадад
хамгийн өндөр эрсдэлтэй буюу
39 хувь байна. Вашингтоны их
сургуулийн профессор, ахлах
судлаач Грегори Рот “Бид хүний
амьдралын туршид тохиолдож
болох цус харвалтын магадлал
нэлээд өндөр байгааг тогтоолоо...
Иймээс залуучууд одоогоос
эрүүл мэндийн урт хугацааны
эрсдэлийн талаар бодох ёстой”
хэмээн анхааруулжээ.
Сүүлийн судалгаанаас үзэхэд
насан туршид тохиолдож
болзошгүй цус харвалтын
эрсдэл 25 насанд анх илэрдэг
байна. Өмнөх судалгаануудад
45 наснаас эхэлдэг гэж үзэж
байсан. 2016 онд Зүүн Азид
10 хүний дөрөв нь эрсдэлийн

бүлэгт багтсан бол Сахараас
дооших Африкт арван хүний
нэг нь эрсдэлтэй байжээ.
Доктор Рот цааш нь ярихдаа
“Сахараас дооших Африкт
амьдралын туршид цус харвалт
тохиолдох эрсдэл бага байгаа нь
уг өвчний түвшин доогуур буюу
урьдчилан сэргийлэх болон
эмчилгээний арга хэмжээ сайн
гэсэн үг биш. Харин ч эсрэгээрээ
хүмүүс бусад тохиолдлоор нас
барах эрсдэл өндөр байгаагаас
ийм үзүүлэлт гарсан” хэмээн
тайлбарлав.
Судалгаанаас үзэхэд цус
харвалт нь нас баралт болон
чадамжаа алдах тохиолдлын
тэргүүлэх шалтгаан бөгөөд 2019
онд дэлхий даяар өвчнөөр нас
барсан хүмүүсийн 10 хувийг
эзэлж байв. Анхны шинж
тэмдэг мэдэгдсэнээс хойш
гурван цагийн дотор эмнэлэгт
хүргэгдсэн өвчтөн хожимдож
ирсэн хүмүүсээс чадвараа алдаж
буй түвшин доогуур байдаг аж.
Энэ үзүүлэлтийг цус харваснаас
хойш гурван сарын дараах
харьцуулалтаар тогтоожээ.

Эндрю Майеда
Д.Трампын засаг захиргаа
худалдааны тохиролцоонд
Хятадын өмнөх амлалтуудыг
тусгах ёстой гэж үзэж байна.
Даваа гарагаас Бээжинд
эхэлсэн хоёр талын хэлэлцээнд
оролцогч АНУ-ын төлөөлөгчид
Хятад улс Ерөнхийлөгч
Ши Жиньпиний амласны
дагуу хүнс, эрчим хүч болон
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг
илүү хэмжээгээр худалдан авах
ёстой гэж мэдэгджээ. Хятадын
тал уулзалт өргөн хэмжээтэй,
гүнзгий, нарийн асуудлыг
хэлэлцэж байна хэмээн мэдээлэв.
АНУ-ын худалдааны төлөө
лөгчийн оффисоос гаргасан
мэдэгдэлд “Бид ямар ч
тохиролцоонд хүрлээ гэсэн
байнгын хяналт, үр дүнтэй
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг
тусгахыг хүсэж байна” гэжээ.
Төлөөлөгчид Вашингтонд ирж
тайлан тавьсны дараа АНУ
дараагийн алхмаа тодорхойлно
гэж энд дурдсан байна.
Хятадын Худалдааны яам
пүрэв гарагт “Хоёр тал хоёр улсын
төрийн тэргүүнүүдийн өмнөх
хэлэлцээний дагуу зөвшилцөл
байгуулсан. Худалдааны болон
бүтцийн асуудлыг авч үзлээ”
хэмээн мэдээлжээ. Хөрөнгө
оруулагчид хэлэлцээний
нааштай дохиог өндрөөр үнэлэв.
Дэлхийн хоёр том эдийн засаг
тохиролцоонд хүрэх шинж тэмдэг
ажиглагдсаны дараа хувьцааны
үнэ дээшилж, S&P 500 индекс
дөрвөн өдөр дараалан өслөө.
АНУ-ын тал хэлцэлд хэрэг
жилтийг шалгахуйц зорилт
тусгахаар шахалт үзүүлж
байгаа нь урт хугацааны
эвлэрэлд сөрөг нөлөөтэй байж
болзошгүйг шинжээчид хэлсэн
байна. Трампын засаг захиргаа
Бээжин өмнөх амлалтуудаа
хэрэгжүүлээгүйг шүүмжилсний
дотор эдийн засгаа гадаад
худалдаа, хөрөнгө оруулалтад

дуудахаар төлөвлөжээ.
Улмаар прокурорууд Jinhua,
UMC хоёр чипийг хуурамчаар
үйлдэж, хулгайлсан технологиос
ашиг олсныг нотолж, Micron-ы
технологийг таван жил ашиглахыг
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Прокурорууд
Jinhua, UMC
хоёр чипийг
хуурамчаар
үйлдэж,
хулгайлсан
технологиос
ашиг олсныг
нотолж,
Micron-ы
технологийг
таван жил
ашиглахыг
хориглох
бодолтой
байгаа.

хориглох бодолтой байгаа. Menlo
Park оюуны өмчийн хуульч Ашок
Рамани “Гэхдээ зөвхөн ял оноож,
эсвэл буруугаа хүлээсний дараа
хориг хэрэгжинэ. Үүнд урт хуга
цаа хэрэгтэй” хэмээн ярьсан юм.

Хятад татварын
хэмжээг $29
тэрбумаар танана
Bloomberg news
Хятадын бодлого боловсруулагчид эдийн засгийн сааралтыг
зогсоохын тулд хэсэг бусаг арга хэмжээ авсаар байна. Лхагва
гарагт төрийн хэвлэлээр жижиг болон дунд бизнесийн
татварыг жилд 200 тэрбум юаниар гурван жил дараалан
бууруулна хэмээн зарлав. Энэ нь төв банкнаас шинэ онд
хэрэгжүүлж эхэлсэн зорилтот санхүүжилтийн бодлоготой
нийцэж байгааг шинжээчид тэмдэглэжээ. Хятадын эдийн
засаг гуравдугаар улиралд жилийн дүнгээр 6.5 хувиар өссөн
нь 2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралаас хойш хамгийн
доогуур үзүүлэлт байв.

АНУ Бээжингээс амлалтаа
биелүүлэхийг шаардав
АНУ-ын Хятад руу экспортолдог гол бүтээгдэхүүн
(тэрбум ам.доллар)
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Эрдэнэшиш Автомашин Хагас
дамжуулагч

илүү нээлттэй болгох асуудал
багтаж буй. Ноён Ши, Трамп
нар гуравдугаар сарын 1-н
гэхэд Хятадын эдийн засагт
бүтцийн өөрчлөлт хийх талаар
тохиролцоонд хүр эхийг
даалгасан.
Үүнд, Америкийн компа
ниудын технологийг албаар
шилжүүлэн авдаг практик,

0
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төхөөрөмж

оюуны өмчийн эрх, тарифын бус
хаалт гэх мэт асуудал орох ёстой.
Ийм өөрчлөлтүүдийг АНУ-ын
конгрессын хоёр нам дэмжиж,
өмнөх засаг захиргаа олон
жилийн турш хүчин чармайлт
гаргасаар ирсэн. Хэлэлцээнд
ойр эх сурвалжийн ярьснаар
хоёр тал эрчим хүч, хөдөө аж
ахуйн бүтээгдэхүүний талаар

байр сууриа ойртуулж чадсан
боловч хэцүү асуудлуудаар санал
зөрөлдсөн хэвээр байгаа аж.
Энэ сарын сүүлээр АНУын худалдааны төлөөлөгч
Роберт Лайтхайзер Хятадын
Ерөнхий сайдын орлогч, ноён
Шигийн эдийн засгийн гол
зөвлөгч Лиу Хетэй уулзахаар
төлөвлөж буй. Хятадын талаас
энэ хүн хэлэлцээнд оролцсон нь
тохиролцоонд хүрэх нааштай
дохио өгсөн юм. Худалдааны
дайны улмаас Америкийн
санхүүгийн зах зээл унаж буй үед
ноён Трамп байдлыг сэргээхийн
тулд Хятадтай аль болох түргэн
тохиролцоонд хүрэхийг хүсэж
байгаа гэж Цагаан ордонд ойр
нэгэн албан тушаалтан мэдээлсэн
байна.
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Эдийн засаг

Rolls-Royce-ийн ирээдүйтусгай захиалга
Гүйцэтгэх
захирал
Торстен
Мюллер-Отвос
Их Британийн
Чичестерт
Rolls-Royce
SUV загварыг
хэвлэлийнхэнд
танилцуулах
үеэр.

Үйлдвэрээс гарч буй RollsRoyce машины 90 гаруй хувийг
тусгай захиалгын дагуу бүтээдэг
учраас цор ганц загварууд гэж
хэлж болно. Тухайлбал, RollsRoyce Phantom загварын 99 хувь
нь ижилгүй ганц ширхэг бүтээл.
Тэгвэл эдүгээ борлогдоод буй
Cullinan SUV загвар бүгд хувь
хэрэглэгчийн тусгай захиалгаар
бүтээсэн 100 хувь кастом (cus
tom) загвар.

Дээрх тайлбарыг Rolls-Royce
Motor Cars-ын гүйцэтгэх захирал
Торстен Мюллер-Отвос Английн
Гүүдвүүдэд лхагва гарагт
компанийнхаа борлуулалтын
тайланг танилцуулах үеэр
өгсөн юм. Компанийн хувьд уг
статистик чухал ач холбогдолтой.
Учир нь энэхүү баримт хэт
үнэтэй машиныг тусгайлан
тоноглох замаар улам үнэтэй
болгох трэнд хүчээ авсныг

баталж өгөв. (АНУ-д борлуулж
буй Rolls-Royce машины дундаж
үнэ 400 мянган ам.доллар).
Жишээ нь 2016 онд зарагдсан
Rolls-Royce-ийн 80 хувь кастом
тоноглолтой байсан нь худалдан
авах үнийг 20 хувиар нэмжээ.
Тэгвэл 2018 онд кастомжуулал
тын ачаар машины дундаж үнэ
дахин 40 хувиар өссөн байна.
Өсөн нэмэгдэж буй эрэлт
хэрэгцээнд нийцүүлэн тус

Лихтенфельд онцлон өгүүлсэн
юм. Merck & Co-гийн Gardasil
вакцин үүсэхээс нь урьдчилан
сэргийлж чадаад байгаа одоо
цагт умайн хүзүүний хорт
хавдраар долоо хоног бүр 20-39
насны есөн эмэгтэй нас барж
байгаа нь эмчийг цочирдуулжээ.
“Багахан анхаарал тавиад л
өвчнөөс сэргийлж болох байтал
долоо хоног бүр есөн залуу
эмэгтэй амиа алдаж байна”
хэмээн тэрбээр анхааруулав.
Тайлангийн 1991 оноос

АНУ-ын чинээлэг хэсгийнхэнд
хорт хавдрын аюул буурлаа
өөрчлөгджээ.
2019 онд АНУ-д 1.8 сая хүн
шинээр хорт хавдрын онош
тавиулж, 606,880 хүн уг өвчний
улмаас амиа алдах урьдчилсан
тооцоог тус тайланд мөн
дурджээ. Сүүлийн тооцоогоор
жилд хорт хавдраар эндэгсдийн
тоо 1991-2016 оны хооронд нэг
хувиар бууран хоёр хувьтай
болсон нь 2.6 сая хүний үхлийн
аюулыг зайлуулж чадсан хэрэг.
Илрүүлэх оношилгоог
нэмэгдүүлэх зэрэг энгийн аргаар
нас баралтын тоог цаашид улам
цөөрүүлэх боломжтойг доктор

хойших статистикт Bristol-My
ers Squibb-ын Opdivo, Merck-ийн
Keytruda зэрэг хорт хавдрын
эсийг эсэргүүцэгч дархлалын
тогтолцоог дэмждэг эмийн ачаар
үүссэн өөрчлөлтийг оруулаагүй.
Тамхинаас гарах, эрт үзлэгт
хамрагдаж оношлуулах зэрэг хүн
амын эрүүл мэндийг сайжруулах
боломжтой олон санаачилгыг
доктор Лихтенфельд жишээ
татсан юм. Хоолны дэглэм, дасгал
хөдөлгөөн, эрт оношилгоо, үр
дүнтэй эмчилгээ нь хорт хавдрын
эсрэг гол зэвсэг хэмээн доктор
зөвлөж байна.

1975-2015 оны хооронд хорт хавдрын өвчлөл, 1975-2016 оны
хооронд хорт хавдраар эндэгсэд

700

Оношилгоо

Мишел Кортез
АНУ-д 2016 оны эцэс хүртэлх
25 жилд хорт хавдрын улмаас
нас барсан хүний тоо, ялангуяа
хамгийн түгээмэл тохиолддог
дөрвөн төрлийн хувьд буурлаа.
Энэхүү сайн мэдээ үндсэндээ
хүн амын чинээлэг хэсэгт
хамаатай нь анхаарал татаж
байна. Арьс өнгөөр ялгаварлах
явдал багассан ч Америк орны
хамгийн ядуу хэсэг эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээ хүртэх
боломж буурч, орлогод суурилсан
эрх тэгш бус байдал газар авсныг
Америкийн хавдар судлалын
нийгэмлэгээс жил тутам гаргадаг
тайланд анхааруулжээ.
“Хорт хавдар зэрэг ноцтой
өвчнөөр нас барах эрсдэл эрс
буурсан нь том амжилт. Гэхдээ
л засаж залруулах ёстой зүйл
их” хэмээн тус нийгэмлэгийн
түр захирал Лен Лихтенфельд
тайлбарлав.
АНУ-ын ядуу болон
хөдөө
г ийн иргэдийн эрүүл
мэндийн даатгал, эмнэлгийн
тусламж учир дутагдалтайгаас
шалтгаалан бүдүүн гэдэс, умайн
хүзүү, уушгины хорт хавдраар
эндэгсдийн тоо их байгааг Cancer
statistics 2019 тайланд дурджээ.
Урьд нь 1980-аад оноос өмнө
ядуусын дунд хорт хавдраар
эндэх явдал бага байсан юм.
Хожим нь хооллолт, тамхи, мөн
оношилгоо, эмчилгээ зэрэгтэй
уялдан байдал эсрэг чиглэлд
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компани захиалгын салбараа 100
ажилтантай болгон өргөжүүллээ.
Өөрчлөлтийн дүнд компанид
ажиллагсдын тоо зургаан хувиар
өсөж, 1900 ажилчин, ажилтантай
болсон нь компани 2019 оноос
цааших алсыг харж буйн илрэл
болов. Rolls-Royce бусад авто
үйлдвэрлэгч шиг борлуулалтаа
өсгөхийн тулд гибрид, цахилгаан
технологи хөгжүүлэхийн оронд
кастомжуулалтаа хоёр дахин

өсгөхөд анхаарч байна. Компани
хэзээ ч гибрид үйлдвэрлэхгүй,
харин цахилгаан машиныг 10аад жилийн дараагаас бодолцох
тухай ноён Мюллер-Отвос
өгүүлсэн юм.
“Хэрэгцээ нь байна. Машиндаа
хувийн онцлогоо илтгэн харуулах
бүхий л боломжийг ашиглах
сонирхолтой үйлчлүүлэгч улам
олширлоо. Чухам ер бусын
онцгой содон зүйл борлуулах

нь бидний хувьд ч маш чухал”
хэмээн захирал тайлбарлав.
Тус компаниас 2018 онд
шинээр гаргасан 325 мянган
ам.долларын суурь үнэтэй,
долоон хүний суудал бүхий Culli
nan SUV загварт кастомжуулах
экстра хэрэгслийн нэр төрөл
олон. Арын суудлын үнэт модон
эмжээс, зузаан ноолууран хивс,
оргилуун дарсны хөргүүр, аяны
сагс, навчин тамхины хайрцаг
гэх мэт. Бүхээгийн зай том байх
тусам кастомжуулах сонголт
олширч, компанид орох мөнгөний
урсгал ихэснэ. Жишээ нь пикник
буюу хээрийн зугаалгын хоолны
хэрэгслийн бүрдэл 46 мянган
ам.доллар; машины хамарт
суурилдаг есөн каратын алтан
бүрмэл Spirit of еcstasy гангараа
17 мянган ам.долларын үнэтэй.
Иймэрхүү үнэт зүйлсээс гадна
нарийн гар ажиллагаа шаарддаг
кастом модон оруулга гэх мэт
тоноглол нэмэгдвэл үнэ улам л
өснө.
Dawn загвар өнгөрсөн оны
бестселлер байсан ч 2019 онд
V12 Cullinan борлуулалтаараа
тэргүүлэх төлөвтэйг ноён
Мюллер-Отвос тайлбарлав. Culli
nan загвар хэдийн тус компанийн
борлуулалтын 20 хувийг эзэлдэг
болоод байна.
Bentley-гийн Bentayga, Lam
borghini-гийн Urus (тус бүр
200 мянган ам.доллар) авахаар
сонирхож байсан худалдан
авагчдыг Cullinan өөртөө
урвуулж эхэллээ. Cullinan
захиалагчдын талаас илүү нь
анх удаа Rolls-Royce худалдан
авагч нар. Ноён Мюллер-Отвос
“Bentley бидний өрсөлдөгч биш”
хэмээн үзэж байна.
Bentaygа загварыг үнэлсэн
мэргэжилтнүүдийн дүгнэлт
сайнтай, муутай. Аudi маягийн
их бие, хүч дамжуулах эд ангийг
нь өөлсөн шүүмж ч гарсан.
Харин Cullinan гарсны дараа
Bentley-гийн тэргүүн Адриан
Холлмарк Bentayga-г “маш зөв”
загвар хэмээн дүгнэлээ.
Бид зах зээлд “тун зөв байрлалд
байгаа юм байна” хэмээн
Cullinan-ы лухгар дөрвөлжин
хийцийг харсан ноён Холлмарк
инээмсэглэн өгүүлсэн юм.

Жефф, МакКензи Безосын
$137 тэрбумын салалт
Том Меткалф, Спенсер Сопер
Нью-Йоркийн хедж санд
анх эхэлсэн харилцаа Дэлхийн
хамгийн баян эрхэм болсноос нь
хойш жил гаруйн дараа төгсөж
Amazon-ыг үндэслэгч Жефф
Безос эхнэр МакКензигаасаа
саллаа. “Хайрын урт удаан эрэл
хайгуул, туршилтаар тусдаа
амьдарсны эцэст бид хоёр салж,
цаашдын амьдралаа анд нөхдийн
журмаар үргэлжлүүлэхээр
шийдлээ” хэмээн хос лхагва
гарагт Twitter-т жиргэв. Зар
лалыг Уолл Стрит байдаг зүйл
хэмээн хүлээн авсан ч хөрөн
гө оруулагчид нь гэр бүл
салалт Amazon дахь Безосын
удирдлагад нөлөөлөх эсэхийг
мэдэхийг хүсэж байна. Жефф
Безосын хувьд өсөн цэцэглэж,
орлого арвижиж байгаа Am
azon-д түгших үндэслэлгүй ч
Blue Origin сансрын судалгааны
компани зэрэг дэд төслүүдийнх
нь хувь заяа эргэж болзошгүй.
Мэдээлэл нөхөрсөг өнгө
аястай байгаагаас үзвэл хатагтай
МакКензи бизнест хутгалдахгүй
бололтой хэмээн Wedbush Se
curities-ийн аналист Майкл
Пахтер таамаглав. “Бизнес
үргэлжилдэгээрээ үргэлжилж,
хүндрэлтэй зүйл тохиолдохгүй
биз”. Жефф, Маккензи хоёр
Нью-Йорк хотноо хөрөнгө
оруулалтын D.E. Shaw компанид
танилцжээ. Vogue сэтгүүлд 2013
онд өгсөн ярилцлагаас үзвэл,
хедж санд гүйцэтгэх үүрэгтэй
нь холбогдуулан Жефф анх
МакКензитэй ярилцсан юм.
Хос хоёр 1993 онд гэр
бүл болсныхоо дараа жил
Сиэттлд шилжин Жефф
Amazon-ыг байгуулжээ. Тэд
дөрвөн хүүхэдтэй. Amazon-ыг
байгуулсан эхний жилүүдэд
чухал хүн байсан МакКензигийн
үүрэг хожим нь суларсан юм.
Эдүгээ 54 настай Безос нь 137
тэрбум ам.долларын хөрөнгөтэй,
Bloomberg-ын тэрбумтны
жагсаалтад багтдаг дэлхийн

500 баян эрхмийн нэг. Тэрбээр
Amazon-ы 16 хувийн зэрэгцээ
Washington Post, Blue Origin-д
хувьцаа эзэмшигч.
Гэр бүл салсан нь дэлхийн
баячуудын жагсаалтад өөрчлөлт
оруулах бололтой. Хос хөрөнгөө
эн тэнцүү хуваах аваас 48
настай МакКензи 69 тэрбум
ам.долларын хөрөнгөөр дэлхийн
хамгийн баян эмэгтэй болох юм.
Мөн Micro
soft-ыг

үндэслэгч эдүгээ 92.5 тэрбумын
хөрөнгөтэй Билл Гэйтс дахин
манай гарагийн хамгийн баян
эрхэм болно. Безос хөрөнгөөрөө
2017 онд Б.Гэйтсийг гүйцсэн.
Amazon байрладаг Вашингтон
муж улсын хуулиар гэр бүл
байхдаа хуримтлуулсан аливаа
хөрөнгө, өрийг эхнэр нөхөр хоёр
тохирч чадаагүй тохиолдолд эн
тэнцүү хуваадаг юм.
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Хөрөнгийн зах зээл

Өндөр ашиг амар олдоггүйг 1
шинжээчид сануулав

» Үнэт цаас

Ирэх саруудад
шинэ IPO-ийн
давлагаа
үнэт цаас зах
зээлд эхлэх
нь тодорхой
болж, хөрөнгө
оруулагчдын
өмнө сонголт
арвижихаар
байна.

Тэрбум төгрөг. Үнэт цаасны
59 компанийн 78 хувь
нь 2018 онд арилжаанд
оролцжээ. Эдгээр
компанийн 20 хувь нь нэг
тэрбум төгрөгөөс дээш
арилжаа хийсэн бол 42 хувь
нь 100 сая төгрөгөөс нэг
тэрбум төгрөгийн арилжаа
гүйцэтгэжээ. Харин үлдсэн
нь 100 сая төгрөгөөс бага
үнийн дүн бүхий арилжаа
хийсэн байна.
» Арилжаа

34.8

Сая төгрөг. Пүрэв гарагийн
хоёрдогч зах зээлийн
арилжаагаар 19 хувьцаат
компанийн 197 мянган
ширхэг хувьцааг нийт 34.8
сая төгрөгөөр арилжсан нь
2018 оны долдугаар сараас
хойших хамгийн бага дүнтэй
гүйлгээ болов.
» Түүхий эд

51
Нийгмийн сүлжээ
дэх бусдын
дүгнэлтээр
хувьцаа худалдан
авах болжээ
Г.Байгал
@baigalZGM
Шил шилээ дарсан шинэ IPOууд сүүлийн хоёр жилд манай
үнэт цаасны зах зээлд мэндэлж,
хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг
татаад байна. 2017 оноос хойш
дотоодын хөрөнгийн зах зээлд
таван компани дотоодын хөрөн
гийн зах зээлд хөл тавьж, 30 гаруй
тэрбум төгрөг босгожээ. Тэгвэл
ирэх саруудад шинэ IPO-ийн
давлагаа үнэт цаасны зах зээлд
эхлэх нь тодорхой болж, хөрөнгө
оруулагчдын өмнө сонголт
арвижихаар байна. Харин шинэ
хувьцаа худалдан авахаар зорьж
буй хөрөнгө оруулагчдад өмнөх

С.Батсайхан / ЗГМ©

IPO-уудад ажиглагдсан болон
алсдаа анхаарвал зохих санамжийг
шинжээчид өгүүлж байна.
Шинэ хувьцаа бүрийн
ханш өсдөггүй
Хөрөнгийн зах зээлийн лангуун
дээр шинээр гаргасан хувьцаа
бүрийн ханш өсдөггүйг өмнөх
үнэт цаасууд баталсан. Тухайлбал,
2017 онд олон нийтэд санал
болгосон “Айтүүлс” компанийн
хувьцааны ханш эхний 30 хоногт
97 хувиар өссөн бол “Лэндмн”ийнх 76 хувиар чангарчээ. Харин
Монголын хөрөнгийн биржид
давхар бүртгүүлсэн Erdene Re
source Development компанийн
ханш ижил хугацаанд долоон
хувиар суларсан байна.
Сүүлийн жилүүдэд арилжаанд
оролцогчдын дийлэнхийг
дотоодын иргэд, шинэ хөрөнгө
оруулагчид бүрдүүлэх болсон. Энэ
төрлийн хөрөнгө оруулагч анхдагч
зах зээлээс авсан хувьцаагаа
хоёрдогч захын арилжаа эхлэхэд
бусдаас урьтаж зарах, ханшийн
зөрүүнээс ашиг олох сонирхолтой
байдаг аж. Гэвч энэ нь зах зээлийг

“Монголбазальт” компанийн хувьцааны ханш
(нэгжээр)

Сайн засаглалыг
бүү март
Анхдагч зах зээлд хувьцаа
гаргаж буй компаниуд үнэт
цаасны танилцуулга буюу road
show хийхдээ компанийн бизнес
төлөвлөгөө, ирээдүйн ашиг
орлогоо илүүтэй мэдээлдэг. Гэвч
хөрөнгө оруулагчдад хамгийн
хамаатай компанийн засаглалыг
орхих, хөрөнгө оруулагчид
ч үл тоох нийтлэг дутагдал
ажиглагддаг. Гэтэл компанийн
засаглал нь амжилтын үндэс
болдог төдийгүй сайн засаглал

нь хөрөнгө оруулагчдад урт
хугацааны итгэл төрүүлдэг аж.

•

Хувьцаа сонирхогчид
компанийн засаглалыг
тоолгүй орхиж байна.
Үнэ цэнтэй, урт хугацааны
•хөрөнгө
оруулалтад
суралцах хэрэгтэй.

•

Хөрөнгө оруулагчдад
таалагдахын тулд үнэт
цаасны танилцуулгад
тусгаснаас зөрүүтэй,
эргэлзээтэй мэдээлсэн
тохиолдол гарчээ.

Эргэлзвэл нягтал
Компанийн хувьцаагаа олон
нийтэд санал болгохдоо хөрөнгө
оруулагчдад таалагдахын тулд
үнэт цаасны танилцуулгад
тусгаснаас зөрүүтэй, эргэлзээтэй
мэдээлсэн тохиолдол гарчээ.

“Лэндмн”-ийн хувьцааны ханш
(нэгжээр)

Тиймээс санхүүгийн тоон
үзүүлэлтүүдийг баталгаажуулах
нь зүйтэй гэж мэргэжилтнүүд
зөвлөж байна. Түүнчлэн Үнэт
цаасны зах зээлийн тухай хуульд
үнэт цаасны танилцуулга,
холбогдох баримт бичигт үнэн
зөв мэдээлэл тусгах бөгөөд худал,
хуурамч, дутуу, төөрөгдүүлсэн
мэдээлэл тусгасны улмаас бусдад
хохирол учруулсан тохиолдолд
уг хохирлыг үнэт цаас гаргагч,
уг шийдвэрийг гаргасан эрх
бүхий албан тушаалтан хариуцах
заалттай аж.
Эцэст нь хувьцаа худалдан
авах нь амаргүй ажил гэдгийг
сануулж байна. Гэтэл зарим
иргэн нийгмийн сүлжээ дэх
бусдын дүгнэлт, сэтгэгдлээр
хувьцаа худалдан авч, хөрөн
гө оруулалтын шийдвэрээ
гаргадаг байна. Иймд IPO
гаргаж буй компанийн үнэт
цаасны танилцуулгыг уншиж,
мэргэжилтнүүдийн дүгнэлтийг
сонсож, өөрийн бодол, мэдрэмж,
итгэл үнэмшилд тулгуурлан
арилжаа хийхийг мэргэжлийнхэн
зөвлөж байна.

“Айтүүлс” компанийн хувьцааны ханш
(нэгжээр)
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Бизнес эрхлэлт

Автомашины хучлагын
борлуулалт нэмэгджээ
Хүйтний улиралд автомашины
дулаан хучлагын бизнес
идэвхждэг. Дот оод од энэ
чиглэлийн 40 орчим компани
үйл ажиллагаа явуулж байна.
Үйлдвэрлэгчид бараа материалаа
БНХАУ-аас импортлон, дотооддоо
эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг.
Төгрөгтэй харьцах юанийн ханш
өссөнөөс энэ өвөл хучлагын үнэ
дунджаар 10 мянган төгрөгөөр

нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгчид
сүүлийн үед хулгайд алдахаас
сэргийлсэн тороостой хучлагыг
илүүтэй сонирхох болжээ. “Хас
бүрээс” компани өвлийн улирал
эхэлснээс хойш автомашины
130 орчим хучлага борлуулжээ.
Борлуулалт нь өмнөх оноос 30
хувиар өссөн гэж мэдээллээ. Харин
“Сайн суудлын бүрээс” компанийн
борлуулалт 70-80 хувиар өсчээ.

8 сар

12 сар

285 тэрбум төгрөгийн бонд босгож
байжээ. Харин 2017 онд хамгийн
өндөр дүнтэй буюу 631 тэрбум
төгрөг татжээ. Тэгвэл дийлэнх
нь гурван сараас нэг жилийн
хугацаатай дотоодын бондын хүүг
төлсөн байна. Сангийн яамнаас
2018 онд Засгийн газрын бондын
анхдагч зах зээлийн арилжааг
зогсоосон юм.
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6 сар

11 сар

ЗГМ: ГРАФИК

iPhone цуврал ба Apple-ийн зах зээлийн үнэлгээ

Хувь. АПУ-гийн голлох
таван хувьцаа эзэмшигчийн
мэдэлд тус компанийн
хувьцааны 91.34 хувь нь
төвлөрч байна. Энэ төвлөрөл
2.4 хувь буюу 26 сая гаруй
хувьцаагаар буурчээ.
» Авто зах зээл

22.7

Хувь. БНХАУ-ын зах зээлд
автомашины борлуулалт
сүүлийн 20 гаруй жилд анх
удаа буурлаа. Тус улсын
зах зээлд 2018 онд 22.7 сая
автомашин борлуулсан нь
жилийн өмнөхөөс зургаан
хувиар буурсан дүн.

Дэлхийн хамгийн үнэ цэнтэй компани болох Apple-ийн хувьцааны ханш он гарсаар 10 хувиар
унасан. Тус компани борлуулалтын төлөвөө сүүлийн 20 жилд анх удаа бууруулсан нь олон
улсын зах зээл дэх хувьцааны ханшийг ийн хөнджээ. Тус компанийн нэрийн хуудас болсон iPhone
цувралын шинэ бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэгчдийн хүртээл болсон даруйдаа компанийн зах зээлийн
үнэлгээг хэрхэн хөдөлгөж байсныг хүргэж байна.
1,200
iPhone XS
1,000
800

iPhone 5

Мянган тонн. ОХУ-ын уул
уурхай, металлын магнат
Мechel компани Японы
Itochu корпoрацитай нүүрс
борлуулах гэрээгээ сунгалаа.
Гэрээний хүрээнд Мechel
компани 2020 оны эхний
улирал хүртэл 800 мянган
тонн коксжих болон эрчим
хүчний нүүрс борлуулна.
» Даатгал

(тэрбум ам.доллар)

Засгийн газар бондын
хүүгээ төллөө
Засгийн газар дотоодын зах
зээлд гаргасан бондын хүүгийн
төлбөр болох 147 орчим тэрбум
төгрөгийг төлж барагдууллаа.
Монгол Улсын Засгийн газар
дотоодын хөрөнгийн зах зээлд
2014-2017 онд эрчимтэй бонд
гаргаж нийт 1.52 их наяд
төгрөгийн хөрөнгө босгосон.
Тухайлбал, 2015 онд 560, 2016 онд
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» Хувьцаа

» Уул уурхай
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тогтворгүй байдалд хөтөлж буй
учраас богино хугацаанд өндөр
ашиг олно гэсэн бодлоо цэгнэж,
үнэ цэнтэй, урт хугацааны хөрөнгө
оруулалтад суралцах хэрэгтэй
гэж шинжээчид зөвлөж байна.
Хувьцааны ханшид компанийн
болон зах зээлийн байдал,
хөрөнгө оруулагчдад үзүүлж
буй удирдлагын хандлага зэрэг
голлон нөлөөлдөг. Харин богино
хугацаанд хөрөнгө оруулалт
хийхэд банк хавьгүй эрсдэл бага
байдаг аж.

Ам.доллар. West Texas
төрлийн газрын тосны ханш
баррель нь нэг хувиар
буурч, 51 ам.долларт хүрсэн.
Тус түүхий эдийн ханш энэ
долоо хоногийн эхэнд нэг
сарын дээд цэгт хүрээд
байсан юм.

44.8

Мянга. Нийгмийн даатгалын
шимтгэл төлж буй ААНийн тоо өмнөх оны мөн
үеэс 2.1 мянгаар өссөн бол
ажиллагсдын өмнөх оны мөн
үеэс 44.8 мянгаар нэмэгдсэн
байна.

Валютын ханш
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Эдийн засаг
Төмөр зам
барих төслийг
толгойлох
“Тавантолгой
төмөр зам”
компанийн
хувьд
оны өмнө
гүйцэтгэх
захиралтай
болж, төсөл
хэрэгжүүлэх
талбартайгаа
танилцжээ.

ирсэн. Урагшлахгүй, унахгүй,
харин хөдлөх цаг мөч ирэх
үед дотоодын улстөрчдийн
хийрхлээс болж бүдэрсэн уг
төсөл яригдаж эхлээд энэ онд
10 дахь жилтэйгээ золгов.
“Оюутолгой” төслийн хөрөнгө
оруулалтын гэрээг үзэглэсэн тэр
үеэс “Тавантолгой” төсөл засаг
болгоны хийх ажлын толгойд нь
эрэмбэлэгдэж байлаа. Энэ удаа
ч урьдын түүх давтагдахгүй гэх
бүрэн итгэл бага байна. Учир
нь, сонгуулийн өмнөх жил
гэдэг утгаар төслөөс үүдэн
бий болох улс төр, нийгмийн
сөргөлдөөнийг давж гарах нь
хамгийн том сорилт болохыг
үгүйсгэхгүй.
Ялангуяа, өмнөд хөршийн
Shenhua
компанитай
хэлэлцээр хийх, хэрэв хоёр тал
тохиролцож чадвал хөрөнгө
оруулалт татах үүд нээгдэх авч
олон нийтээс ирэх хандлага уг
төслийн “хувь заяа”-г орвонгоор
эргүүлж мэдэх талтай. Өмнө

Тавантолгой-Гашуунсухайтын төмөр
замд Shenhua-тай хамтарч магадгүй
С.Батсайхан / ЗГМ©

“Тавантолгой
төмөр зам” компа
нийн 49 хувийг
хөрөнгө оруулагч
талд санал болгоно
Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM
Компанийн өсөлт, хөгжлийг
боомилж байсан өрийн дарамтаас
гарч, эдийн засгийн хувьд
өөрийгөө аваад явах хэмжээнд
“Эрдэнэс Тавантолгой” ирээд
байна. Нүүрсний үнийн өсөлттэй
үед экспортоо ахиулсны ачаар
өрийн дөнгөнөөс мултарч,
энэ оны хоёрдугаар улиралд
хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол
ашиг тараахаа тус компани
мэдэгдээд байгаа. Ногдол ашгийн
талаарх мэдээлэлтэй зэрэгцээд
1072 ширхэг хувьцаагаа
баталгаажуулах, хувьцааны данс
нээлгэх гэсэн иргэдийн идэвх
улам сэргэж байна.
Энэ оны хувьд хөрөнгийн
зах зээлийг сонирхох иргэдийн
оролцоо урьд өмнөх жилүүдтэй
харьцуулахад эрс шинэ соргог
байх шинжтэй. Тэгвэл “Эрдэнэс
Тавантолгой”-н төлөвлөж буй
IPO үр дүнд хүрч, хөрөнгө

оруулагчдын итгэлийг олоход
Тавантолгой-Гашуунсухайт
чиглэлийн төмөр замын төсөл
эрчимжих нь юу юунаас илүү
чухал болоод байна. Олон жилийн
турш дуншиж байгаа энэхүү
төмөр замын төсөл урагшлах
эсэхээс “Тавантолгой” төслийн
цаашдын ирээдүй хамаарч, “хувь
заяа” нь шийдэгдэхээр байгаа
юм.
Сунжирсан өрийн хавхнаас
гарч, ашигтай ажиллахын давуу
талыг олж харсан “Эрдэнэс
Тавантолгой” компанийн зэхэж
буй IPO төмөр замын төслөөс
үлэмж шалтгаалж, үнэ цэн нь
өөрчлөгдөж ирсэн. “Монголын
төмөр зам” компаниас Таван
толгой-Гашуунсухайт чиглэлийн
төмөр замын төсөлд зарцуул
сан хөрөнгө, эрхийг шинээр
байгуулсан “Тавантолгой
төмөр зам” компанид оны
өмнө шилжүүлж, төслийн
ТЭЗҮ-ийг дахин тодотгохоор
болов. Ингэснээр төслийн
хөрөнгө оруулалтын зардал
ялимгүй нэмэгдэж, шинэ дүнг
энэ оны эхний хагаст багтаж
тодорхой болгохоор төлөвлөжээ.
Тавантолгой-Гашуунсухайт
чиглэлийн төмөр замын төслийн
нийт өртөг 1.07 орчим тэрбум
ам.доллар байгаа. Энэ хэмжээний
мөнгийг хөрөнгө оруулагчдаас
татах ажил Засгийн газар болон
“Тавантолгой төмөр зам”

компанийн өмнө ирлээ. Төсөлд
өмнө нь 270 гаруй сая ам.доллар
зарцуулсан гэж тооцвол одоо
800 орчим сая ам.долларын
хэрэгцээ, шаардлага гарч байна.
Тавантолгой-Гашуунсухайт
чиглэлийн төмөр зам хоёр өртөө,
таван зөрлөгтэй, хүчин чадал нь
жилийн 30 сая тонн. Хөрөнгө
оруулалтаа нөхөх хугацаа 12
жил бол төслийн өгөөж 13 хувь.
Энэхүү төмөр зам ашиглалтад
орсноор нүүрс тээврийн зардал
тонн тутамд долоо орчим
ам.доллар болж буурна.
“Тавантолгой төмөр зам”
компанийн 51 хүртэлх хувийг
төр эзэмшиж байгаа бөгөөд
үлдсэн 49 хувийг хөрөнгө
оруулагч талд санал болгох
хувилбар яригдаж байна.
800 орчим сая ам.доллараар
Тавантолгой-Гашуунсухайт
чиглэлийн төмөр замын ажлыг
санхүүжүүлэх сонирхогч талтай
хийх хэлэл
ц ээрүүд ТЭЗҮ
тодотгосны дараа албан ёсоор
эхлэх аж. Урьдчилсан байдлаар
Хятадын Shenhua компанитай
хэлэлцээр хийх хувилбар гараад
буй. Нүүрсний төсөлд хөрөнгө
оруулалт хумигдаж байгаа энэ
үед өмнөд хөршөөс өөр хөрөнгө
гаргах хэмжээний томоохон
тоглогч одоогоор алга байна.
Shenhua Хятадын хамгийн том
төрийн өмчит компани. Төмөр
зам, далайн боомт, тээврийн

цогц бизнес эрхэлдэг. Өөрийн
мэдлийн төмөр замын сүлжээтэй.
Бугатаас Ганцмод чиглэлийн
200 гаруй км уг төмөр замын 87
хувийг тус компани эзэмшдэг.
“Тавантолгой” төслийг тус ком
пани 2010 оноос хойш сонирхож
ирсэн.

•

Тавантолгой-Гашуун
сухайт чиглэлийн төмөр
замын төслийн одоогийн
өртөг 1.07 орчим тэрбум
ам.доллар байна.

•

Урьдчилсан байдлаар
Хятадын Shenhua
компанитай хэлэлцээрт орох
хувилбар гарчээ.

•

Эрдэнэс Тавантолгой”
компани нүүрсээ төмөр
замаар тээвэрлэх өртөг
найм орчим ам.доллараар
буурах бөгөөд автозамын
тээврээс дөрөв дахин буюу
20-25 ам.доллараар хямд
зардлаар хөрш орнууд болон
гуравдагч зах зээлд хүргэнэ.

Тавантолгой-Гашуунсухайт
чиглэлийн 260 гаруй км төмөр
замын суурь дэд бүтэц барих
тусгай зөвшөөрлийг Засгийн
газраас “Тавантолгой төмөр
зам” компанид олгосон. Төмөр
зам барих төслийг толгойлох
компанийн хувьд оны өмнө
гүйцэтгэх захиралтай болж,
төсөл хэрэгжүүлэх талбартайгаа
танилцжээ. Компани шинэ
тутам учраас дотоод зохион
байгуулалтаа хийх, багаа
бүр
д үүлэх, хүний нөөцөө
бэхжүүлэх, өмнөх тооцоо су
далгаа, тайлантай танилцах
гэх мэт бичиг цаасны голдуу
ажилтай байна. Эдгээрийг нэг
мөр цэгцэлснээр төслийн ажил
эрчимжих нь.
“Тавантолгой төмөр зам”
компани 279 орчим сая
ам.долларын хөрөнгө хүлээж
авсан. Үүнд өмнө нь хийгдсэн
суурь дэд бүтцийн далан
багтжээ. Засгийн газрын 2017
оны 142 дугаар тогтоолоор
батлагдсан
“Хөгжлийн
зам” үндэсний хөтөлбөрт
Тавант олгой-Гашуунс ухайт
чиглэлийн төмөр замыг барьж
дуусгах тухай тусгасан ч өнөөд
рийг хүртэл энэ төсөл далангаас
цааш урагшилсангүй.
Сонгууль угтсан улс төрийн
ашиг сонирхлын зөрчил
дундуур Тавантолгой-Гашуун
сухайт чиглэлийн төсөл явж

нь энэ төрлийн эрсдэл, хүчин
зүйлээс болж Засгийн газрууд
“Тавантолгой” төслийг замын
дундаас орхиж байсан билээ.
Тавантолгой-Гашуунсухайт
чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад
орсноор жилд 30 сая тонн хүртэл
нүүрсийг экспортод гаргах
боломж бүрдэх юм. Тухайлбал,
"Эрдэнэс Тавантолгой” ком
пани нүүрсээ төмөр замаар
тээвэрлэх өртөг найм орчим
ам.доллараар буурах бөгөөд
автозамын тээврээс дөрөв дахин
буюу 20-25 ам.доллараар хямд
зардлаар хөрш орнууд болон
гуравдагч зах зээлд хүргэнэ.
2015 онд дээрх чиглэлийн
төмөр замд 279 сая ам.долларын
хөрөнгө оруулалт хийгээд
цаашид төслийг үргэлжлүүлэх
хөрөнгөгүйн улмаас ажил нь
зогссон.
“Эрдэнэс Тавантолгой” ком
пани уг төсөлд эхний ээлжинд
17-34 хувийн хөрөнгө оруулалт
оруулах Засгийн газрын тог
тоол бий. Энэ нөхцөлд тус
компани төмөр замын компани
хувь эзэмшинэ. ТавантолгойГашуунсухайтын төсөлд
Засгийн газар 100-200 орчим сая
ам.долларын хөрөнгө оруулалт
хийх боломжоо дуулгасан.
Тэгвэл үлдсэн 800-900 орчим
сая ам.долларыг гаднын хөрөнгө
оруулагч гаргах эсэхээс төслийн
маргааш шалтгаалах юм.

дефолтод орсон юм. Үүнтэй
холбоотойгоор Торонто, Хонг
конгийн хөрөнгийн биржид
хувьцааны арилжаа нь 12 дугаар
сарын 17-ноос эхлэн зогс
оод байна. Хоёр тал хаалттай
хүрээнд идэвхтэй яриа хэлэлцээ

хийж байгаа гэдгийг Southgobi
Resources компани тухайн
үед мэдэгдэж байсан юм. Тус
компани III улиралд 700 мянган
тонн нүүрс борлуулж, 24.5 сая
ам.долларын орлого олсон талаар
санхүүгийн тайландаа дурджээ.

УУЛ УУРХАЙ

Southgobi Resources компанийн хувьцааны арилжаа зогсоод байна
Овооттолгойд олборлолт
хийж буй Southgobi Resources
компани Хонгконгийн Хөрөн
гийн биржээс хүргүүлсэн
зөвлөмжийн талаарх мэдээллийг
өглөө. Үүнд компанийн хуучин
ажилтнуудтай холбоотой мөрдөн

шалгах ажиллагааг явуулах тухай
дурдсан байна. Тус компанийн
хувьд 2016-2018 оны эхний
хагаст Inner Mongolia Southgobi
Energy компанитай холбоотой
хийсэн гүйлгээтэй холбогдох
асуудлаар компанийн хөрөнгийг

хууль бусаар шамшигдуулсан
болон бусад гэмт хэргийн
шинжтэй үйлдэл хийсэн байж
болзошгүй гэж сэжиглэж байгаа
аж. Энэхүү мөрдөн шалгах аж
лын мэдээллийг задлах, хувь
нийлүүлэгчдэд шаардлагатай

мэдээлэл хүргүүлэх зэргийг мөн
дурдсан байна.
Эргэн сануулахад, Southgobi
Resources компани China In
vestment Corporation-д 41.8 сая
ам.долларын төлбөрөө хугацаанд
нь төлж барагдуулаагүйн улмаас
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