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ЗГМ

Сэтгэлд гал байхад зууханд гал олдоно
М.Цэдэндорж

Улс орны өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэн, бодитоор тооцон, харуулах учиртай статистикийн байгууллага улс төрийн нам, эрх баригчдын хүссэн 
хариулт гаргаж, тэдэнд зориулсан аргачлал зохиодог алба болчихоод байна.  3
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АМ.ДОЛЛАР ЮАНЬ РУБЛЬ

2,411.51 377.59 39.26

АЛТ ЗЭС 10-ЧИНГИС БОНД

95.770
0.00%

ХУРАЛДАй БОНД

109.36
0.04%

6867
1.6%

ГЭРЭГЭ БОНД

96.680
0.07%

1302
0.58%

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

Маршалд итгэгдсэн Н.Лхамсүрэнг 
шившиглэсэн түүх
Тэрхүү гайтай Бүгд хурлын дараа түүнийг үүрэгт 
ажлаас нь бүрмөсөн (үүрд) чөлөөлжээ. >4

Эдийн засаг таатай үед нөөц 
боломжоо нэмэх хэрэгтэй
Татварын орлогын хэм жээнээс илүү тэгш, 
шударга системтэй байх нь чухал. >5

Baabar: Idiots never realize they 
are being scoffed and laughed at
ZGM Daily presents the “patriotic speech” 
delivered by Batbayar Bat-Erdene. >7ZG
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ЦаГ аГаарЫн дэлГэрэнГYЙ мэдээллиЙГ 
6 дУГаар нүүрээС УнШина УУ.

УЛААНБААТАР
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БАгА зэРгийН БоРооТой
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УЛс ТөР
Ерөнхийлөгч х.Баттулга 
хөгжмийн зохиолч Б.Шаравыг 
хүлээн авч уулзав. 
Нийт хүүхдийн 80 хувьд 
мөнгөн тэтгэмж олгохыг Төсвийн 
байнгын хороогоор дэмжлээ.
ц.Нямдорж, Ч.хүрэлбаатар 
нарыг огцруулах үндэслэлгүй 
гэж Ерөнхий сайд үзжээ. 
Үхц-ийн дөрвөн гишүүнийг 
өчигдөр парламентаар хэлэлцэв. 

эдийН зАсАг
Улсын хэмжээнд хаврын 
тариалалт 41 хувьтай буйг 
салбарын яам мэдээллээ.
55 хувьцаат компанийн 
ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг Санхүүгийн 
зохицуулах хороо цуцаллаа.
Шивээхүрэн боомтоор 
өдөрт 750-850 нүүрс тээврийн 
автомашин нэвтэрч байна.
БНхАУ-ын зах зээлд нүүрсний 
ханш өсөх төлөвтэй гэж 
BI таамаглажээ. 
TOP 20 индекс 0.08 хувиар 
өсөж, 19,741 нэгжид хүрэв
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30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

Нийгэм
Элэг шилжүүлэн суулгах 
хагалгаанд орсон дөрвөн настай 
Ц.Энх-Номин эмнэлгээс гарлаа. 
ТАх-ын цалингийн асуудлаар 
Ажлын хэсэг бай гуул сан тул эмч 
нар суултаа зогсоов. 
Үндэсний их баяр наадмын 
нээлт, хаалтыг Н.Наранбаатар 
найруулна.
НЗДТГ-аас ирэх бямба гарагт 
“Гүйе! Түүе!” бүх нийтийн их 
цэвэрлэгээг зохион байгуулна.

дэЛхий
Германы канцлер Меркель 
БНХАУ-д хоёр өдрийн 
хугацаатай айлчилж байна. 
Вашингтон охУ-ын эсрэг илүү 
хатуу хориг тавихыг Европын 
холбооноос шаардлаа. 
Rusal-ын гүйцэтгэх захирал 
бусад долоон захирлын хамт 
үүрэгт ажлаасаа огцорлоо. 
Жузеппе Конте Италийн 
дараагийн Ерөнхий сайдаар 
тодорлоо. 

ЦАГ АГААР

ЗГМ: СЭДЭв

Бидний хэдэн найзууд дунд 
уулзалт алгасалгүй ирдэг нэг 
шар залуу байдаг юм. үеийнхэн 
нь гэр бүл зохиож, ажил, 
карьерын замаар урагшилж, 
амьдралаа аваад явдаг. харин 
өнөөх шар нөхөр л тогтсон ажил 
төрөлгүй, зүтгэж байгаа салбар 
нь тогтворгүй. 

танил тал, найз нөхдөөрөө 
зуучлуулж ажилд ордог ч 
жил орчим л тэсдэг юм. Аж
лаас бусад үед ихэнх цагаа 
компьютер тоглож өнгөрүүлнэ. 
Найзууд нь мань хүнийг эхнэр, 
хүүхэдтэй болохыг ятгадаг ч 

З.Цэлмэг
@tselmegZGM
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Габриэль вилдау
дэлхийн цахим хэрэгслийн 

гэрээт үйлд вэр лэгчдийн хам
гийн аварга нь болох Foxconn 
Technology ком панийн салбар 
27 тэрбум юань буюу 4.2 тэр
бум ам.долларын хө рөнгө 
төвлөрүүлэхээр шийдлээ. уг 
шийдвэрийн дүнд эх газрын хя
тадад хамгийн аварга хэм жээтэй 
IPO гарах юм. 

үйлдвэрлэл нь шэньжэньд 
төвлөрдөг Foxconn буюу Hon 
Hai Precision Industry нь Appleын 
гол гэрээт үйлдвэрлэгч. Foxconn 
сүүлийн жилүүдэд Apple iPhone 
болон персонал компьютерийн 
нарийн технологитой импортын 

эд анги угсрахаас илүү өөрийн 
дэвшилтэт бүтээгдэхүүн бү
тээж үйлдвэрлэхийг чухалчлах 
боллоо. 

Foxconnы салбар Foxconn 
Industrial Internet (FII) нь цахим 
төхөөрөмж, аж үйлдвэрийн ро бот, 
үүлэн тооцооллын бүрдэл эд анги 
үйлдвэрлэдэг. шанхайн хөрөн
гийн биржийн мэдээллийг үзвэл 
нэгж хувьцааных нь үнэ 13.77 
юань болж өссөнөөр Fox connы 
нийт үнэлгээ 43 тэрбум ам.дол
ларт хүрээд байна. тус сал  бар уг 
үнэлгээний 10 хувиар тоо цож IPO 
гаргахаар төлөвлөжээ. 

Цахим эриний бүтээл буюу 
компьютерт донтсон гоонь эрчүүд

Foxconn-ы салбар Хятадад 
хамгийн аварга IPO гаргана

одоогийн хэв маягаа орхих 
дургүй.

товчхондоо тэр бол ком
пьютер тоглоомд донтсон 
гоонь эр. Сонгодог утгаараа. 
харин гэр бүл зохиож, тогтсон 
ажил төрөлтэй болсон ч нийг
мийн өмнө хүлээсэн үүрэг 
хариуцлагаа умартан, видео 
тоглоомд хамаг анхаарал, 
цаг заваа зориулдаг нэг хэсэг 
үеийнхэн бас байна. тэд бол 
гэр бүлтэй ч бас л компьютер 
тоглоомоос болж гоонь эрийн 
хэв маягаар амьдрагсад. Мэр
гэжлийн хэл лэгээр бол аль 
аль нь цахим тоглоомд донтох 
эмгэгтэй болсон гэсэн үг.

УЛСТөР ЗГМ: ИНФОГРАФИК

Гишүүдийн 
саналаас сонгууль 
“үнэртээд” 
эхэллээ 

уих чуулганаар Монгол 
улсын эдийн засаг, нийгмийг 
2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиг
лэлийн эцсийн хэлэлцүүлгийг 
өчигдөр хийлээ. 

Жил бүрийн зургадугаар 
са рын 1 гэхэд дараа оныхоо 
үнд  сэн чиглэлийг баталсан 
байх ёс той тул гишүүд хуу лийн 
хуга цаан даа амжих гэж нэлээд 
шахуу “ажиллав”. Засгийн га
зар хугацааг нь тулгаж оруулж 
ирснээс, Ажлын хэсэг, Байн
гын хороонд төслийг засаж, 
сайжруулах хуга цаа олгоогүй 
гэсэн шүүмжлэл хэлэлцүүлэг 
бүр эрт хөндөгдсөн. хугацааг 
нь хөөгөөд харвал Сангийн 
сайд Ч.хүрэлбаатар дөрөвдү
гээр сарын 30нд төслөө өргөн 
барьжээ. 25 хоногийн дотор 
уихын гишүүд улсын эдийн 
засгийг өөд нь татах бодлого 
боловсруулахын оронд сон
гогдсон тойрог, ажиллаж бай сан 
салбартаа мөнгө суулгах урал
даан болгоод хувиргачихлаа. 

долоо хоногийн өмнө болсон 
чуулганы нэгд сэн хуралдаанаар 
гишүүдийн зарчмын зөрүүтэй 
санал нэрээр орж ирсэн тойрог, 
салбарт зориулсан хөрөнгө 
оруулалтуудын үнийн дүн нэг 
их наяд төгрөгт хүрч байгааг 
ЗгхЭгын дарга г.Занданшатар 
хэлж байлаа.
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Б.Энхжаргал 
@enkhjrglZGM

МоНГоЛ УЛсыН ЭРЧИМ  
хҮЧНИй сАЛБАР

Импорт 

1,522.5 
мян.кВт.ц 

20.0 %

Дулааны 
цахилгаан 

станц 

5,826.9 
мян.кВт.ц, 

76.6%

Салхин 
цахилгаан 

станц 

154.4 
мян.кВт.ц, 

2.0%

Усан 
цахилгаан 

станц 

84.5 
мян.кВт.ц, 

1.1%

Нарны 
цахилгаан 

станц 

19.6 
мян.кВт.ц, 

0.3%

Дизель 
цахилгаан 

станц 

2.4 
мян.кВт.ц 

0.03%

цахилгааны нэгжийн өртгийн задаргаа

2017 оны гүйцэтгэлээр

2016 он 145.84 төг/кВт.ц 

Нийлүүлэлт

Импорт

Эрчим хүчний яам©

Дам.
зардал

Дам.
алдагдал

Түг, хан. 
зардал

Түг, хан. 
алдагдал

2.54

8.43
10.56

11.79

31.66

80.86

ТООН үЗүүЛЭЛТЭЭР ТОРТОГТ АМЬДРАЛыГ 
өНГөЛж ЧАДАХ УУ



Зарим сайд 
хувийн тоглолт  
хийгээд 
бангадуулав
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Улс төр
ТОвЧХОН 

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга 
Чингис хааны одонт, 
Төрийн шагналт хөгжмийн 
зохиолч Б.Шаравыг 
хүлээн авч уулзаж, уран 
бүтээлийнх нь талаар 
ярилцлаа.
 
» ТоМИЛГоо  
Ерөнхийлөгч болон 
УИХ-аас Үндсэн хуулийн 
цэцийн гишүүнд санал 
болгосон дөрвөн нэр 
дэвшигчийг чуулганы 
нэгдсэн хуралдаанаар 
хэлэлцэн, дэмжив. 
Ингэснээр Төрийн өмчийн 
хорооны дарга асан 
Ц.Нанзаддорж, ШШГЕГ-ын 
дэд дарга Г.Туулхүү,  АИХ-
ын  дедутат Б.Буяндэлгар, 
ЗГХЭГ-ын тэргүүн дэд 
дарга Ш.Солонго нар 
ҮХЦ-ийн шинэ гишүүн  
боллоо. Цэцийн гишүүний 
бүрэн эрхийн хугацаа  
томилогдсон цагаас хойш 
зургаан жил байдаг юм.  

» ТөсөЛ  
Гэмт хэрэгт холбогдсон 
хүүхдэд хорихоос өөр 
төрлийн ял ногдуулах 
хуулийн төслийг 
О.Батнасан, Л.Мөнхбаатар 
нарыг гишүүн өргөн барив.  
Энэ сарын 1-ний байдлаар 
58 хүүхэд гэмт хэрэгт 
яллагдаж, 59 хүүхэд хорих 
ангид ял эдэлж байгаа аж. 

Гишүүдийн саналаас сонгууль 
“үнэртээд” эхэллээ 

◄1
Кабинетаараа хэлэлцэж өргөн 

барьсан төсөл дээр Засгийн 
газрын зарим гишүүн нь хүртэл 
зарчмын зөрүүтэй санал нэрээр 
мөнгөн дүнтэй ажлууд суулгасан 
нь хачирхалтай. уг нь Засгийн 
газар кабинетын зарчмаар 
ажилладаг. гэтэл БСшуСын 
сайд Ц.Цогзолмаа гэхэд багш 
нарын цалин, урамшууллыг 
нэмэх 30 гаруй тэрбум төгрөг, 
биеийн тамирын аргазүйчдийг 
бэлтгэхэд 2.8 тэрбум төгрөг гэх 
мэт саналууд оруулж иржээ. 
Кабинетын зарчмаар ажиллаагүй, 
хувийн тоглолт хийсэн салбарын 
сайд нь өөрөө эзгүй, өмнөөс нь 
Сангийн сайд, ЗгхЭгын дарга 
хоёр баахан шүүмжлүүлэв. 
Аргаа бараад г.Занданшатар “Би 
сая Цогзолмаа сайдтай ярилаа. 
Сингапурт ажлаар явж байгаа. Бүх 
саналаа татаж авахаа мэдэгдсэн” 
гэх үл ойлогдсон тайлбар хийж 
байж асуудлыг намжааж билээ. 

үндсэн чиглэл хэлэлцэхийн 
өмнөх өдөр зарим гишүүн хөСүт, 
сүрьеэгийн эмнэлэг дээр ажиллаж 
буйгаа хэвлэлээр мэдээлж байсан. 
харин маргааш нь үндсэн 
чиглэлийн хэлэлцүүлэг дээр 
“Сүрьеэгийн эмнэлэг барих 20 
тэрбум төгрөг нэмж суулгая” гэсэн 
зарчмын зөрүүтэй саналыг шууд 
оруулж байх юм. Эрүүл мэндийн 
салбар төсөв багатай, эмнэлгийн 

хүртээмж муутай гэдгийг хэн ч 
мэднэ. гэхдээ төсвөөс санхүүжих 
ёстой барилга байгууламжийн 
зардлыг ярьдаг цаг нь тусдаа. тэр 
бол намрын чуулганаар, шинэ оны 
өмнө хийдэг төсвийн хэлэлцүүлэг. 

харин г.Мөнхцэцэг гишүүн 
соёл урлаг, спорт, шинжлэх 
ухааны салбарт ажиллагсдын 
хөдөлмөрийн үнэлэмжийг 
дээшлүүлэх 1.2 тэрбум төгрөг, 
төв номын сангийн дуусаагүй 
барилгыг гүйцээх 7.2 тэрбум 
төгрөг гэх мэт санал оруулж 
ирж байх жишээтэй. Номын 
сангийн барилгаа “шинжлэх 
ухааны салбарын дэд бүтцийг 
нэмэгдүүлэх хүрээнд” хэмээн арга 
тайлбар хийж байв. 

С.Батсайхан /ЗГМ©

бол улсын нийгэм, эдийн 
засгийн хөгжлийн том бодлогоо 
тогтоодог зүйл. Манай эдийн 
засаг, санхүүгийн байдал өнөөдөр 
осолд орсон хүн шиг хэцүү байна. 
тиймээс эхлээд тархи, зүрхнийхээ 
асуудлыг тогтворжуулж авсны 
дараа гар хуруу, хавирга руугаа 
орох ёстой. утга нь ийм л юм. 
гэтэл зүрхний хэм жигдрээгүй 
байхад гарынхаа хугархайг 
тэгшлэе гэж ярих нь буруу” хэмээн 
эгдүүцэн зэмлэв. 

Монголын төрийн шийдвэр 
сонгуулийн цикл дагаж гардаг 
бичигдээгүй хуультай. тиймдээ 
ч сонгуулийн болон түүний өмнөх 
жилийн төсөв түүнд зориулагдчих 
гээд байдаг. 

тиймээс сонгуульгүй ганц 
жилдээ баталж буй төсвийн 
хүрээний мэдэгдэл, үндсэн 
чиглэлээс нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийн томоохон шийдвэр 
гарна гэсэн хүлээлт байдаг юм. 

Сонгууль үнэртсэн гишүүдийн 
саналын заримыг нь унагаж, 
санаачлагчийг нь шахан буцаан 
татуулж, мөнгийг нь танасаар 
өчигдөр эцсийн байдлаар төсвийн 
үндсэн чиглэлд 300 гаруй тэрбум 
төгрөгийн гишүүдийн саналыг 
суулгачихлаа. 

Сонгууль дөхөхөөр хүссэн 
хүсээгүй улстөржсөн төсөв 
баталдаг. хойтон жил энэ мөнгө 
хэд болж нэмэг дэхийг хэлэхэд эрт 
байна.  

Эрдэмтдийн ашиглаж буй 
лабораторийн хүчин чадал, 
багаж, техник, тоног төхөөрөмж 
л шинжлэх ухааны дэд бүтэц 
болохоос номын сангийн барилга 
биш байлтай. 

Б.ундармаа гишүүн гэхэд л 
өөрийнх нь сонгогдсон тойрогт 
буй греантлогийн үндэсний 
төвийн барилгыг гүйцээх санал 
орууллаа. Мөн д.гантулга хэнтий 
аймгийн театрын барилга… 
гээд дурдаад байвал гишүүд 
төсвийн үндсэн чиглэлд хүртэл 
жалга, довны үзлээр ханддаг нь 
харагдана. 

харин Батлан хамгаалахын 
сайд Н.Энхболд “үндсэн чиглэл, 
төсвийн хүрээний мэдэгдэл 

» ЕРөНхИй сАйД 

25 хоногийн 
хугацаанд 
УИХ-ын  
гишүүд дунд 
хугацаанд 
улсын эдийн 
засгийг өөд  нь  
татах  бодлого  
боловс-
руулахын  
оронд 
сонгогдсон 
тойрог,  
ажиллаж 
байсан 
салбартаа 
мөнгө суулгах 
уралдаан болж 
хувиргав.  

Огноо: 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТыН НЭР: Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цагдаагийн 2 дугаар 
хэлтсийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/-ийн ажил
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТыН ДУГААР: НХААГ-18/0015
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Түлхүүр 
гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилгын өргөтгөл /
Улаанбаатар, сонгинохайрхан дүүрэг/-ийн ажил”-ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг 
урьж байна.
Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа 
цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж цахим тендерийн баримт бичиг болон 
холбогдох материалыг татаж авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө тендерт оролцох хураамж болох 
50 000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 
•	 Байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах, барих, түүний тоног төхөөрөмжийг 

хүргэх, суурилуулах ажлын нийт мөнгөн дүнгийн дундаж үзүүлэлтийг нь тооцох 
жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил буюу 2015, 2016, 2017 онуудын аль 1  жилийн борлуулалтын 
орлого нь төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна.

•	 Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 
•	 Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
•	 Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: 

Сүүлийн 3 жил
•	 /2015, 2016, 2017 он/-ийн аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил 

төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байна.
•	 санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил буюу 2015, 2016, 2017 оны жилийн 

эцсийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийг нотариатаар гэрчлүүлэн 
ирүүлнэ.

•	 Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм 
•	 Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь:
БАРИЛГА, хоТ БАйГУУЛАЛТыН яАМ

1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 болон түүнээс дээш эсвэл; 
ЗТ-2.1, ЗТ-6.1, ЗТ-6.2, ЗТ-6.3, ЗТ-6.4, ЗТ-11.2 болон түүнээс дээш

•	 Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх байгууллага нь:
БАРИЛГА, хоТ БАйГУУЛАЛТыН яАМ

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2. болон түүнээс дээш эсвэл;
БА-2.1, БА-6.1, БА-6.2, БА-6.3, БА-6.4, БА-8.1 болон түүнээс дээш
Тендерийн баталгааны үнийн дүн: 5,000,000 /таван сая төгрөг/ 
Баталгааны хүчинтэй байх хугацаа 2018 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийг дуустал 
хүчинтэй байна.
Тендерийг 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 09 цаг 30 минутаас өмнө системд 
ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 
06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас минутад 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын тендерийн нээлтийн 1012 тоот өрөөнд 
нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг www.tender.
gov.mn, www.ub-procurement.mn цахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч 
болно.

Огноо: 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТыН НЭР: Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Сургуулийн 
барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 52 дугаар сургууль/-ийн ажил” 

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТыН ДУГААР: НХААГ-18/0021
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Түлхүүр 
гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, 
хан-Уул дүүрэг, 52 дугаар сургууль/ ажил”-ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж 
байна.

Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа 
цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж цахим тендерийн баримт бичиг болон 
холбогдох материалыг татаж авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө тендерт оролцох хураамж болох 
50 000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 
•	 Байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах, барих, түүний тоног төхөөрөмжийг 

хүргэх, суурилуулах ажлын нийт мөнгөн дүнгийн дундаж үзүүлэлтийг нь тооцох 
жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил буюу 2015, 2016, 2017 онуудын аль 1  жилийн борлуулалтын 
орлого нь төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна.

•	 Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 
•	 Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
•	 Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: 

сүүлийн 3 жил
2015, 2016, 2017 оны аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй 
ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байна.
•	 санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил
2015, 2016, 2017 онуудын жилийн эцсийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайланг өөрийн 
тендертээ хавсарган ирүүлнэ.
•	 Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм 

Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь: Барилга, хот байгуулалтын яамны: 
1.2.1 , 1.2.4 , 1.2.5 , 1.2.6  эсвэл; ЗТ-3.1 , ЗТ-3.3 , ЗТ-6.1 , ЗТ-6.2 , ЗТ-6.3 , ЗТ-6.4 , ЗТ-11.2   

Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх байгууллага нь: Барилга, хот байгуулалтын яамны: 
2.1.1 , 2.1.2 , 2.2.1 , 2.2.2 эсвэл; БА-3.1 , БА-6.1 , БА-6.2 , БА-6.3 , БА-6.4 , БА-8.1 

Тендерийн баталгааны үнийн дүн: 15,000,000 /арван таван сая төгрөг/ 
Баталгааны хүчинтэй байх хугацаа 2018 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийг дуустал 
хүчинтэй байна.
Тендерийг 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө системд 
ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 
06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 09 цаг 20 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газрын тендерийн нээлтийн 1012 тоот өрөөнд нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг www.tender.
gov.mn, www.ub-procurement.mn цахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч 
болно.

ТЕНДЕРИйН УРИЛГА ТЕНДЕРИйН УРИЛГА

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15, 
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15, 
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810
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Нийтлэлчийн булан

3ЗАСгийН гАЗрыН МЭдЭЭ СоНиН

Тоон үзүүлэлтээр тортогт 
амьдралыг өнгөлж чадах уу
Итгэхэд бэрх 
ста тистик үзүү
лэл түүд иргэдийг 
мэл гайхаж, цэл 
хөхрөхөд хүргэв

Г.Илч
ЗГМ

• Алд, дэлэмийн зөрүүтэй 
тоо, бодит байдалд итгэж 
ядсан иргэд “статистикийн 
байгууллагыг татан 
буулгаад, хэмнэсэн мөнгөөр 
нь цалин нэмье” хэмээн 
эгдүүцлээ илэрхийлэх 
жишээтэй.   

• 2020 оны сонгуулийн 
ойртохын хэрээр 
статистикийн мэдээлэл 
яаж галзуурахыг таашгүй. 
Магадгүй инээд хүргэж, элэг 
хөшөөх тоон үзүүлэлтүүд 
ирэх саруудад таныг 
уйдаахгүй л болов уу.

• сүүлийн үед манай сайд, 
дарга нар баахан хуурай тоо 
тоочихоос өөр юм ярихаа 
больсон. 

удсан. Ялангуяа, улс төрийн 
сонгууль ойртохын хэрээр 
ийм тоглолт улам илэрхий 
болдог.  Бөөн, бөөн гоё тоогоор 
бөмбөгдөж, улс орон мандан 
бадарч буйг тунхаглана. хэдхэн 
сарын өмнө хэзээ мөдгүй агшиж 
байсан эдийн засгийг хэд бол 
хэдэн хувиар ч өсгөчихнө. 
иргэдийн хэтэвч нимгэрч, 
олон хүн өрөөс өрийн хооронд 
амьдралаа залгуулж байхад 
монголчуудын цалин, орлогыг 
суга татан өсгөж, мэдээлнэ

үндэсний статистикийн 
хорооноос танилцуулсан энэ 
оны эхний улирлын үзүүлэлтийг 
харцгаая. Монгол улсын нэг 
ажилчны сарын дундаж цалин 
нэг сая 38 мянган төгрөгт 
хүрс нийг тус байгууллагаас 
мэдээлэв. гэтэл иргэдийн  
цалин хөлсийг задлаад харвал 
нийт ажиллагсдын бараг 70 
хувь нь 1.1 сая төгрөг хүрэхгүй 
цалинтай байна. ийм байхад 
дундаж цалин сая төгрөг давлаа 
гээд зарлачихаар хэр бодитой 
дүн болж таарах вэ. Магадгүй 
албаныхан үнэн зөв тооцсон 
байж болох ч энэ бадрангуй тоо 
монгол хүний дундаж цалингийн 
хэмжээг бодитой бөгөөд бүрэн 
илэрхийлж чадах уу. Цаашлаад 
энэ тоонд тулгуурлан, бодитой 
дүгнэлт гаргаж, бодлого 
боловсруулж болох уу.   

дахин нэг жишээ. Монгол 
өрхийн орлого 2017 оны эцсээс 
энэ оны эхний улирал хүртэл 100 
мянган төгрөгөөр өсөж, 1.132 сая 
төгрөгт хүрснийг  статистикийн 
хорооноос мэдээлсэн. гэтэл бас 
л монгол өрхүүдийн орлогыг 
задлаад харвал 1.1 сая төгрөгөөс 
доош орлоготой өрх нийт айл 

Статистикийн байгууллага 
тоогоор тархи угааж, иргэдээр 
даажигнах нь хэрээс хэтэр
лээ. одоо бүр ил цагаандаа 
гарч, итгэхэд бэрх үзүүлэлт 
танилцуулж, иргэдийг мэл 
гайхаж, цэл хөхрөхөд хүргээд 
байна. үндэсний статистикийн 
хорооноос танилцуулсан нийгэм, 
эдийн засгийн сүүлийн үеийн 
үзүүлэлтүүд иргэдийн эгдүүг 
хүргэж, элгийг хөшөөх дөхөв. 
Нийгмийн сүлжээгээр дүүрэн 
статистикийн албаны тооцоолох 
аргад алмайрч, гайхсан иргэд. 
төрийн ордны өмнө, 400 мянган 
төгрөг хүрэхгүй цалинтай зарим 
албан хаагч суулт зарлаж, хаанаа 
ч хүрдэггүй хөдөлмөрийн хөлсөө 
нэмэгдүүлэхээр арга аашаа 
барж суухад статистикийн алба 
монгол хүний дундаж цалин сая 
төгрөг давлаа хэмээн бахдалтай 
нь аргагүй мэдэгдэж байна. Алд, 
дэлмийн зөрүүтэй тоо, бодит 
байдалд итгэж ядсан иргэд 
“Статистикийн байгууллагыг 
татан буулгаад, хэмнэсэн 
мөнгөөр нь цалин нэмье” хэмээн 
эгдүүцлээ илэрхийлэх жишээтэй.  

Энэ алба тоогоор тоглож, 
иргэдийн толгойг эргүүлээд 

өрхийн 70 хувийг эзэлж байна. 
Нийт өрхийн 30 хувь нь 1.1 сая 
төгрөгөөс дээштэй орлоготой 
байтал монгол өрхийн дундаж 
орлогыг ийм өндрөөс тооцож 
байгаа нь хэр бодитой вэ.  
Статистик  алдаа мадаггүй, зөв, 
зүйтэй тооцоолсон байж болно. 
үүнийг үгүйсгээгүй. гагцхүү 
тоо дүн нь бодит байдлыг бүрэн 
илэрхийлж, төрийн бодлого 
боловсруулахад бодитой луужин 
болж чадах уу гэсэн айдас 
төрүүлээд байна. 

Энэ байдлаараа бол 2020 оны 
сонгуулийн чимээ ойртохын 
хэрээр статистикийн мэдээлэл 
яаж галзуурахыг таашгүй. 
Ма гад гүй инээд хүргэж, элэг 
хөшөөх тоон үзүүлэлтүүд ирэх 
саруудад таныг уйдаахгүй л 
болов уу. 

Ер нь статистикаас барьж 
буй сюрприз цалин, орлогоор 
дуусахгүй. үндэсний статис
тикийн хорооноос танилцуулсан 
дНБий өсөлтийн дүнг алба
ныхан өлгөж аваад, энэ хэдэн 
өдөр эдийн засгийн өсөлт 
эрчимжлээ хэмээн бахдам 
мэдэгдэл баахан хийлээ. 

хэлэхийг хүссэн тоог нь гаргадаг  
тооны машин болгочихоод 
байна. 

хамгийн харамсалтай нь, 
уналтыг өсөлт ч болгож мэдэх 
шидэт “томъёо”гоор тооцсон 
үр дүнг нь манай эрх баригчид 
өлгөж аваад, сайрхахыг яана.  та 
анзаарч байна уу. Сүүлийн үед 
манай сайд, дарга нар баахан 
хуурай тоо тоочихоос өөр юм 
ярихаа больсныг. Бодитоор 
харагдах ганц боловсруулах 
үйлдвэр, нүдэнд харагдах нэг 
бүтээн байгуулалтын  талаар 
ярихгүй атлаа  эдийн засгийг 
хэдэн хувиар өсгөлөө, экспорт, 
импортыг ингэж нэмэгдүүллээ 
хэмээн статистик тоогоор 
хачирлаж,  баахан бархирна. 
Ерөөсөө  ст атистикийн 
байгууллага дарга нарын 
сурталчилгааны хачир бэлтгэдэг 
алба болчихсон. 

Мо н гол ы н  том о охо н 
статистикчдын нэг, Монгол 
улсын Ерөнхий сайд асан 
д.Бямбасүрэн гуай “Статистикч 
хүмүүс үргэлж халуун тогоон 
дээр суудаг. Эдийн засаг болохоо 
болиод ирвэл хонхыг нь цохиж 
байх хэрэгтэй. Эдийн засгийн 
тэнцвэр гажуудлаа шүү гээд 
томхон хонхыг чанга цохь” 
хэмээн хэлсэн нь учиртай. 
гэтэл  хөгжлийн сэрүүлэг болох 
учиртай энэ алба өнөөдөр хонх 
цохих нь бүү хэл харин ч улс 
төрчидтэй хамтран тархи угааж, 
ард түмнийг төөрөгдүүлэхээр 
зорьж явна. 

уг нь аль ч улсын хувьд хөгж
лийн тулах цэг нь статистик 
мэ дээлэл байдаг. түүнд тул гуур
лаж, улсынхаа хөгжлийг хэмжиж, 
хийж хэрэгжүүлэх бодлогоо 
тодорхойлдог. тиймээс НүБ
аас  тогтвортой хөгжлийн 167 
зорилтын нэгийг Статистикийн 
салбарын чадавхийг сайжруулах 
хэмээн тодорхойлжээ. гэтэл 
манайд энэ зорилт алдагдаад 
байна. тэгээд л улсын хөгжлийн 
луужин болох учиртай тооцоо 
судалгаа, статистик мэдээлэл нь 
захиалгатай, үнэнээс зөрүүтэй 
болчихоор төр, нийгмийн бод
лого яаж ч мэргэн, оновчтой 
болох билээ. Бодлогын луужин 
буруу заачихаар  бодлого, төлөв
лөлт ч ташаа болж, улс орны 
хөгжил төөрч будлихаас өөр 
аргагүй. өдий хүртэл Монгол 
улс урт хугацааны тогтвортой 
хөгжлийнхөө замд оролгүй, 
тойрч, будилан,  унаж, туссаар 
буйн нэг шалтгаан ч нөхцөл 
байдлаа зөв хэмжиж, үнэлж 
чадаагүй явсаар ирсэнтэй хол
боотой биз. тиймээс улсын 
хөгж лийн жанжин шугам болох 
учиртай энэ байгууллагыг улс 
төрийн томилгоо, эрх баригчдын 
хөндлөнгийн нөлөөнөөс ангиж
руулахгүй бол Монголын хөг жил 
дэвшлийн талаар яриад ч нэмэр
гүй болохоор байна.  

хэдий ноомой ч Монголын 
ард түмэн тэнэг биш. Бодит 
амьдралаас дэндүү хол хуурай 
тоогоор тархи угаана гэвэл 
санасны гарз. тоогоор тоглолт 
хийж болно оо. гэхдээ жаахан 
үнэмшилтэй тоглохгүй бол элэг 
доог болоод дуусч байна.  
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гэтэл эдийн засгийн өсөл тийн 
хөрсөнд буусан хэлбэр болох 
ажилгүйдлийн түвшин өнгөрсөн 
хэдэн сар өсчихөөд байна. 
өсөх өсөхдөө бүр өнгөрсөн 
оны эцсээс хойших гуравхан 
са рын хугацаанд бүхэл бүтэн 
хоёр пунктээр өсөж, 10 хувь 
шүр гэлээ.  Ядуурал ч ялгаагүй, 
өндөр хэвээр. хүн амын гуравны 
нэг нь ядуугийн улаан шугамаас 
доогуур. Эдийн засгийн толь 
болсон гол үзүүлэлтүүд ийм 
байтал Монгол улс дэвжин, 
дээшилж байна гэхэд итгэхэд 
бэрх.  

үнэнийг хэлэхэд, улс орны 
өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэн, 
бодитоор тооцон, харуулах 
учиртай энэ байгууллага улс 
төрийн нам, эрх баригчдын 
хүссэн хариулт гаргаж, тэдэнд 
зориулсан аргачлал зохиодог 
алба болчихоод байна. Монгол 
улс статистикийн байгууллагаа 
үнэн бодит үр дүнтэй нь хамт 
ялалт байгуулсан нам бүрийн 
эрх баригчдад алдчихдаг 
ужиг зуршилтай болсон. улс 
төрчид энэ байгууллагыг 
утсан хүүхэлдэй шиг ашиглаж, 

ТЕНДЕРИйН УРИЛГА ТЕНДЕРИйН УРИЛГА
Огноо: 2018 оны 05 дүгээр сарын 25 ны өдөр 

Тендер шалгаруулалтын нэр: Турбин заалны гадна фасадны барилгын засварын ажил хийж 
гүйцэтгэх  
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БЗ-2018/106

“ДЦС-4” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Турбин заалны гадна фасадны барилгын 
засварын ажил хийж гүйцэтгэх” тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна. 

Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа 
цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн 
баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авна уу. 

Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 100.000 /Зуун мянга/ төгрөгийг цахим систем 
ашиглан төлсөн байх ёстой. 

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. 
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн жил тус бүрийн борлуулалтын орлого нь тендерт 

санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна. 2016,2017 он тус бүрээр
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт 

санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна. 
3. Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил. 2016, 

2017он 
4. сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Тендерт санал болгосон үнийн 

дүнгээс  багагүй байх (2016, 2017 он)
5. Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх: “Тийм” Барилга угсралт 2.1.1, 2.1.2 заалтын дагуу                             
6.Тендерийн хамт тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 2%-тай тэнцүү тендерийн баталгаа 

ирүүлнэ.
 Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө. 
Хүчинтэй байх хугацаа: 2018 оны 09 дугаар сарын  09 -ний өдөр дуустал
Тендерийг 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим системээр илгээх ба 

нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 06  дугаар сарын 
25-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ. 

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй, Дотоодын давуу эрх тооцохгүй. 
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, Эрчим хүчний гудамж,
“Дцс-4” ТөхК-ийн Захиргааны байр, 3 дугаар давхар, 310 тоот өрөө худалдан авах 

ажиллагааны хэлтэс Утас 7018-1309,  7000-1357, 7017-1357, Факс 7018-1309  7000-1357

Огноо: 2018 оны 05 дүгээр сарын 25  ны өдөр 

Тендер шалгаруулалтын нэр: цТЩ-2-д барилгын засварын ажил хийж гүйцэтгэх  
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БЗ-2018/109

“ДЦС-4” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ЦТЩ-2-д барилгын засварын ажил хийж 
гүйцэтгэх” тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна. 

Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа 
цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн 
баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авна уу. 

Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 100.000 /Зуун мянга/ төгрөгийг цахим систем 
ашиглан төлсөн байх ёстой. 

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. 
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн жил тус бүрийн борлуулалтын орлого нь 

тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна. 2016,2017 он тус бүрээр
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт 

санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна. 
3. Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил. 

2016, 2017он 
4. сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Тендерт санал болгосон үнийн 

дүнгээс  багагүй байх /2016, 2017 он /
5. Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх: “тийм” Барилга угсралт 2.1.1, 2.1.2 заалтын дагуу 
6. Тендерийн хамт тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 2%-тай тэнцүү тендерийн баталгаа 

ирүүлнэ.
 Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө. 
Хүчинтэй байх хугацаа: 2018 оны 09 дугаар сарын  09 -ний өдөр дуустал
Тендерийг 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим системээр илгээх 

ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 06  дугаар 
сарын 25-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ. 

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй, Дотоодын давуу эрх тооцохгүй. 
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, Эрчим хүчний гудамж, 
“Дцс-4” ТөхК-ийн Захиргааны байр, 3 дугаар давхар, 310 тоот өрөө худалдан авах 

ажиллагааны хэлтэс Утас 7018-1309,  7000-1357, 7017-1357, Факс 7018-1309  7000-1357
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ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН

Ерөнхий эрхлэгч 
Баатарын ДУЛАМХОРЛОО

Зөвлөх
Шатарбалын ДАвААДОРж

Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын СУГАРМАА

Утас: 99903584

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

Утас: 99901621

Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба
Эдитор Б.Баяртогтох

Утас: 99901532

Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан

Утас: 99903574

Утас: 99903581
           99903578
           99909472
           99907843

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

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

Утас: 70103131, 
Факс: 7010606

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч

Ш.Даваадорж

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

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

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

зорилгоо болгоно.

РЕДАКц

ЗАР сУРТАЛЧИЛГАА

хАяГ

цАхИМ хУВИЛБАР

Дипломатчийн хөрөг нийтлэл

СССрт хүчтэй гүйцэтгэх засаг
лал тогтчихлоо. харин Монголд 
тэр нь сулхан мэт Цэдэнбалд 
санагджээ. түүнийг бэхжүүлэх 
хэрэгтэй. Намыг нам чигээр нь 
ажиллуулахаас бус төрийн дээр 
гаргахгүй, тэр утгаар Н.лхамсүрэнг 
төрөөс холдуулж, намын өндөр 
албан тушаал руу гулсуулсан 
байх магадлалтай. Н.лхамсүрэн нь 
Чойбалсангийн итгэлийг хүлээсэн, 
бүр 1940 онд Мал тариалангийн 
яамны сайдаар томилогдож байсан 
(1940.07.061942.05.15), түүхэн 
үйл явдлуудад гар бие оролцсон, 
Ерөнхий сайдын орлогч, гЯЯны 
сайд, уБхын гишүүн явсан, улсын 
их хурлын депутат байгаагийн 
хувьд хүчтэй гүйцэтгэх засаглалд 
Цэдэнбалтай ана мана өрсөлдөх 
үе тэнгийн нэгэн байсанд хамаг 
учир оршино. тэгээд ч маршал 
өөрийнхөө залгамжлагчид дотор 
лхамсүрэнг оруулан тооцож, 
нэрлэж байсан гэх аман түүх байдаг 
юм билээ.

Анхаарал татах өөр нэг асуудал 
байна. Маршал Чойбалсангийн 
үед 1951 оны зургадугаар сарын 
10нд улсын их хурлыг сонгох 
сонгууль явуулсан бол тун удалгүй 
1954 оны зургадугаар сарын 13
нд дараагийнхаа сонгуулийг 
явуулсан байх аж. БНМАуын 
их хуралд депутатаар сонгогдсон 
295 хүний нэрс дотор 90 дүгээрт 
“Намтайширийн лхамсүрэн 
–Батсүмбэрийн сонгуулийн 
тойрог” гээд байж байна. төр
засагт хамааралгүй намын 
ажилтан лхамсүрэн депутат нь 
депутат байжээ. Засгийн газрын 
бүрэлдэхүүнд Ерөнхий сайд 
Ю.Цэдэнбал, Ерөнхий сайдын 
нэгдүгээр орлогч Б.ширэндэв, 
Ерөнхий сайдын орлогч С.лувсан, 
д.Майдар, л.Цэнд гэж жагссан 
байна.

СССрт Маленков Сайд нарын 
Зөвлөлийн даргаараа бэхжиж, 
коммунист намын дарга арын 

Олхонуд Баярхүү
судлаач профессор

Маршалд итгэгдсэн Н.Лхамсүрэнг 
шившиглэсэн түүх
эгнээнд байсан үйл явдлыг 
Монголд хуулбарлан буулгаж, 
баталгаажуулахын тулд Цэдэнбал 
дахин сонгууль явуулж шинэ улсын 
их хурал байгуулах, БНМАу
ын их хурлын тэргүүлэгчдийн 
даргын хоосон албан тушаалд 
(г.Бумцэнд 1953.09.23нд таалал 
төгссөнөөс хойш) гЯЯны 
орлогч сайдaap ажиллаж байгаад 
МонголЗөвлөлтийн найрамдлын 
нийгэмлэгийн орлогч дарга болсон 
Ж.Самбууг гэв гэнэт шатгүй 
ахиулж томилуулан, тэгснээрээ 
төрийн дээд байгууллагыг 
хяналтдаа авах далдын санаагаар 
энэ бүх ажиллагаа нөхцөлдсөн байх 
магадлалтай.

тэр үед лхамсүрэнгийн эрхэлж 
байсан үзэл суртал эрхэлсэн 
нарийн бичгийн дарга гэдэг нь ямар 
үүрэгтэй албан тушаал вэ? Аугаа их 
эх орны дайны тухай, Зөвлөлтийн 
армийн чөлөөлөх байлдаан, 
фашизмын эсрэг хүн төрөлхтний 
тэмцлийн талаар Монголын ард 
түмэнд байнга мэдээлж байх үүрэг 
бүхий МАхНын төв хорооны үзэл 
суртал эрхэлсэн нарийн бичгийн 
даргаар анх 1944 онд Б.ширэндэв 
(Н.лхамсүрэнгийн дурдаж 
ярьснаар ширэндэв нь намын 
гишүүн биш байхдаа) томилогдож, 
1948 он хүртэл ажилласан бол 
19481950 онд С.Чойжамц, 
19501951 онд М.лувсанцэрэн, 
19511954 онд С.Сосорбарам, 
19541957 онд Н.лхамсүрэн, 1957
1958 онд Ч.Сүрэнжав, 19581960 
онд д.төмөрочир, 19601962 онд 
л.Цэнд, 1962 онд д.төмөрочир, 
19621972 онд Б.лхамсүрэн гэж 
жагссаар 1990 онд Ц.Балхаажаваар 
дуусдаг.

харин намынхаа тэр дээд албанд 
Н.лхамсүрэн яагаад удаагүй 
вэ гэдэг нь олон хариулт бүхий 
эгзэгтэй сэдэв юм. ЗхуКНын 
хх их хурлын үзэл санааг хүлээн 
авч дэмжиж, улс орны тулгамдсан 
асуудлаа илэн далангүй хэлэлцсэн 
МАхНын төв хорооны 1956 оны 
4 дөрөвүгээр сард болсон IV Бүгд 
хурал дээр МхЗЭийн төв хорооны 
Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 
Ядамсүрэн МАхНын төв хорооны 
үзэл суртал эрхэлсэн нарийн 
бичгийн дарга Н.лхамсүрэнг 
ширүүн шүүмжилсэн үг хэлжээ. 
Энэ шүүмжлэлээс улбаатайгаар 
түүнийг улс төрөөс зайлуулах 
ажиллагаа эхэлсэн болов уу гэх 
таамаг төрж байна. Бүгд хурлын 
тэмдэглэлээс ийм дүгнэлт хийж 
болно. Ядамсүрэнгийн хэлэх үгийг 
ч эртнээс маш нягт боловсруулж, 
үүрэг чиглэл өгч, улс төрийн 
товчооны гишүүнийг (Намын төв 
хорооны улс төрийн товчооны 
жинхэнэ гишүүн, намзасгийн нэг 
удирдагчийг шүү!) бүдүүн зүрх 
гарган нэр заан шүүмжлэх эрх 
олгосон байх магадлалтай.

МхЗЭийн төв хорооны 
Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 
Ядамсүрэн шүүмжлэлийнхээ эхэнд 
өөрөө толгойлж байгаа эвлэлийн 
байгууллагаа хайр найргүй дайрч, 
үгүйсгэж, залуучуудын хүмүүжил 
унасныг баримтаар авч өгчээ. 
Сурагчдын сахилга, хүмүүжил, 
сурах бичиг, оюутны хүмүүжил 
гэхчлэн ярьж явснаа намын үзэл 
суртлын ажил руу орж ярьжээ. үзэл 
суртлын ажлыг эрс сайжруулах 
хэрэгтэй, сайжруулах хэрэгтэй 
гэдгийг ч ЗхуКНын хх их хурал 
заалаа гэснээ ингэж ярьжээ:

• онолын зарим чухал асуудлын 
талаар хариу өгөхөд н.лхамсүрэн 
огт анхаарал тавихгүй байна. 

улсуудын анхны алтан хараацай” 
гэж нэрлэсэн.

• Энэ юуг хэлж байна вэ гэвэл 
манай орны давшилтыг их өндөр 
үнэлж байгаа юм. Энэ үнэлэлт 
манай ард түмнийг их зоригжуулж 
байгаа хэрэг гэжээ.

ийнхүү маршал Чойбалсангийн 
үнэнч шавь, манай нам, улс, 
нийгмийн үйл хэрэгт үнэнч, 
манай нам, төрнийгмийн идэвхтэй 
зүтгэлтний нэг Намтайширын 
лхамсүрэнг анх удаа олны нүдэн 
дээр шившиглэжээ. тэрхүү гайтай 
Бүгд хурлын дараа түүнийг Намын 
төв хорооны улс төрийн товчооны 
гишүүн, Намын төв хорооны 
нарийн бичгийн даргын үүрэг 
ажлаас бүрмөсөн (үүрд) чөлөөлжээ.

шившиглэх ажиллагаанд хожим 
Цэдэнбалыг буруутгадаг. тэр 
хоёрын дунд ямар нэгэн зөрчил, 
үл ойлголцол байсан болоод л 
лхамсүрэн нь үхэн үхтлээ гомдож 
өширхөж явсан болов уу.

ингэхэд лхамсүрэн гэгч хэн байв 

гэдэгт олон өнцгөөс хариулт хайя. 
1944 оны зунаас яригдах сэдэв. 
АНуын дэд ерөнхийлөгч Монголд 
айлчилсны дараа улаанбаатарт 
хөл хөдөлгөөн эрс идэвхжжээ. 
дэлхийн томхон гүрэн, II дайны 
холбоотон гүрэнАНуын төрийн 
том зочныг амжилттай хүлээн 
авсан Монголын удирдагчдад эрх 
чөлөөний амт илэрхий мэдрэгджээ. 
1944 оны сүүлчээр БНМАуын 
Ерөнхий сайд маршал х.Чойбалсан 
ЗСБНхуд ажлын айлчлал хийв. 
үүнээс өмнөх айлчлалууд нь албан 
ёсны гэж тооцогддоггүй байлаа. 
Б.Жаргалсайхан гуайн “Алаг 
жарны бодрол” номд дурссанаар, 
айлчлалын явцад маршал Москва 
дахь Элчин яамандаа зочилж, 
Элчин Ж.Самбуутай удтал 
хөөрөлдөх зуураа “Монгол улс 
маань арван хэдэн сая хүнтэй болно 
гэсэн үг шүү дээ” хэмээн ярьж 
байжээ. Алс дорнодын дайндаа 
Монголыг татан оруулахын тулд 
Сталин Чойбалсанд нийт монгол 

угсаатны удирдагч болгоно хэмээн 
тал засан баярлуулж хөөргөсөн 
хэмээн Б.Жаргалсайхан гуай 
бичсэн байх аж.

1945 оны зун, намрын тэр түүхэн 
үед лхамсүрэнг маршал бүрэн 
таньж итгэж, үүрэг хүлээлгэж 
байсан болов уу гэж би үздэг. 
орос хэл сайтай, гадаад харилцаа 
гадарладаг, намын үзэл суртал, 
ухуулга хариуцдагийнх нь хувьд 
олон улсын байдлыг шууд тоймлон 
ярьж мэдээлдэг гол хүнээрээ 
лхамсүрэнг тавьсан юм билээ.

1945 оны зун Москвад явагдсан 
СССрдиуын хэлэлцээ, хэлэл
цээний гол сэдэв болсон гадаад 
Монголыг тусгаар тогтнуулах, эс 
тогтнуулах тухай маргаан, тэгж 
тэгж хэлэлцээг дуусгаж, 1945 
оны наймдугаар сарын 14нд 

н.лхамсүрэнг бид мэдлэг зүтгэлтэй 
сайн хүн гэж үнэлж, түүний үгийг 
анхааралтай сонсдог байсан. 
н.лхамсүрэн Чойжамцыг нарийн 
бичгийн дарга байхад шүүмжлэхдээ 
ажил сайжруулах нөхцөл суртлын 
хэлтэст бүрэн байна. хэлтсийн 
ажилтан нь бүгд дээд боловсролтой 
хүмүүс юм гэж байсан. харин одоо 
ажиллах бололцоо ба хэлтсийн 
чадвар нь бүр ч их дээшилсэн юм.

• ЗхуКНын хIх их хурлын 
дараагаар хотын намын идэвхтний 
хурал дээр н.лхамсүрэн “Би үзэл 
суртлын ажлын чухлыг одоо сайн 
ойлгож байна, би Намын дээд 
сургуулийн марксизмленинизмийн 
кафедрын эрх лэг чийн ажлыг муу 
хийж байгаа” гэж, түүнийгээ 
сайжруулна гэж үүрэг авч байсныг 
санаж байна.

• гэтэл лхамсүрэнгийн ам, ажил 
хоёр сүүлийн үед сүрхий зөрөх 
болжээ.

• Ер нь н.лхамсүрэн намын эрх 
ашгийн үүднээс биш, тийм нялуун 
зангаар хүнтэй харьцдаг, хэдхэн 
тооны сэхээтэнтэй мөр алгадалцан 
явах замаар харилцаж байдгаас 
одоо нийтийн дунд н.лхамсүрэн 
ярьсан гэдэг сайн муу яриа, бусдыг 
үнэлж дүгнэсэн яриа гарах болжээ. 
ийм том хариуцлагатай хүн тийм 
бэртэгчин зан гаргаж болохгүй.

• лхамсүрэн хоёр жилийн өмнө 
шинэ сэргэг байхдаа онолын зарим 
асуудалд хариу өгмөөр эхэлсэн 
боловч тэр эхлэл нь н.дэлэгийн 
бичсэн “Зарц ядуусын тухай” 
алдаатай статъя гарсан, үүнийг 
н.лхамсүрэн даан ч хийсвэр уншиж 
гаргасан байна.

• Энэ алдаатай статъяг 
н.лхамсүрэн өөрөө үзэж гаргасан 
учир төдий л яриа болголгүй 
өнгөрүүлсэн юм. үүний хамт 
н.лхамсүрэн алдаа гаргахаас айж 
онолын асуудалд хариу өгөх зүрх 
нь хүрэхээ больсон байна.

• үзэл суртлын ажлын амьд
ралаас тасархай их дутагдлын хамт 
урлагийн ажилд их дутагдал оршиж 
байна гэхчлэн ярьжээ.

МхЗЭийн төв хороог толгойж 
асан энэ хүний шүүмж цаашид нэг 
хүнийг тахин шүтэж байсны хор 
уршиг, аймгийн намын хороодын 
ажил, лоохуузын шүүмжлэлийг 
өөлсөн эсэргүүцсэн, дутагдал 
байгаа ч н.Цэдэнбал, н.дамба 
нарыг итгэл эвдсэн гэж үзэх 
үндэстэй баримт байхгүй тухай, 
Чойбалсангийн дараа Ерөнхий 
сайдыг томилоход дөрвөн хүнээр 
санал хураагдсан гэж н.лоохууз 
ярьсан нь чавганц эхнэрүүдийн 
дотор байдаг хов живийн яриа, 
харин Сүрэнжав маршалыг нас 
барсны дараа хэсэг хүн цуглуулж 
Ерөнхий сайдын байр суурийн 
төлөө явууллага хийсэн нь үнэн 
гэхчлэн ярьсан байна. Цэрэндорж 
бичиж, Арильдий зассан тэр үг 
төв хорооны IV Бүгд хурлын 
дэлгэрэнгүй тэмдэглэлд үлджээ.

Эл Бүгд хурал дээр Ерөнхий сайд 
Ю.Цэдэнбалын тавьсан илтгэлээс 
энд хамаарахгүй ч ганц абзац 
эшлэмээр байна.

• Зөвлөлтийн бүх ард түмэн, 
ЗхуКН, Зөвлөлт Засгийн газар 
нь манай ард түмнийг хамгийн 
анхны хань, анхны ардчилсан улс 
гэж үздэг юм.

• тэд манай хоёр ард түмэн бол 
сайн сайхныг ч, хүнд бэрхийг ч 
хамт үзсэн юм гэж их дотноор 
харилцдаг юм.

• Жишээ нь, нэг хүлээн авалт 
дээр нөхөр В.М.Молотов хундага 
өргөж манай улсыг “Ардчилсан 

Зөвлөлт холбоот улс, диуын 
хооронд Найрамдал, холбооны 
тухай гэрээнд гарын үсэг зурсан, 
гэрээ 10 өдрийн дараа нь хүчин 
төгөлдөр болсон, гэрээг дагалдсан 
ноот бичигт “БНМАуын 
тусгаар тогтнолыг диу хүлээн 
зөвшөөрнө” хэмээн заасан, ноот 
дээрхи заалтын дагуу хятадын 
тал гадаад Монголын хүн амаас 
санал асуулгаж, тэр оны намраа 
тусгаар тогтнолоо баталсан 
санал хураалтыг Монголд зохион 
байгуулсан зэрэг түүхэн үйл 
явдлууд ар араасаа цувж байх үед 
Н.лхамсүрэн нь яг Чойбалсангийн 
дэргэд байж, бүх ажилд нь туслаж, 
гар бие оролцож явсан байдаг. 
Ялангуяа, тусгаар тогтнолын 
асуудлаар ард нийтээрээ санал 
асуулга явуулахад ухуулга 
сурталчилгааны нөр их ажлыг 
үүргийнхээ дагуу лхамсүрэн 
(Намын төв хорооны лекторын 
товчооны дарга, радио хорооны 
дарга) нугалалцжээ.

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТыН НЭР: “Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа 
байгуул лагуудын 2018 онд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл” – дахин зарлах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТыН ДУГААР: НХААГ-18/0001
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 

“Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа байгууллагуудын 2018 онд хэрэглэх эм, эмнэлгийн 
хэрэгсэл” нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn 
хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. 

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 /Тавин мянга/ 
төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. 
Тендер нь дараах багцаас бүрдэнэ:
Багц №19: Цус сийвэн орлох, цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эмүүд, 
Дугаар: НХААГ-18/0001-19,
Багц №31: Иод, спирт агуулсан ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис, 
Дугаар: НХААГ-18/0001-31,
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 

Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:
Сүүлийн 3 жилийн /2015, 2016, 2017 он/ дундаж борлуулалтын хэмжээ нь тендерт санал 

болгож буй үнийн 30 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 
Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:
Сүүлийн 3 жилийн /2015, 2016, 2017 он/ жилийн эцсийн баталгаажуулсан санхүүгийн 

тайлангийн хуулбарыг ирүүлнэ.
сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:
Сүүлийн 3 жилийн /2015, 2016, 2017 он/ аль нэг жилд тендерт санал болгож буй үнийн 

дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг нийлүүлсэн байх.
Ижил төстэй ажилд эм нийлүүлсэн туршлагыг тооцно.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Шаардлагатай
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яамнаас олгогддог:
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг импортлодог бол:
Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, ханган нийлүүлэх, худалдах тусгай зөвшөөрөл /

нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлэх/
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэдэг бол:
Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл /нотариатаар гэрчлүүлэн 

ирүүлэх/
Тендерийн хамт дараах тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Багц №19: 1,500,000 /нэг сая таван зуун мянга/ төгрөг,
Багц №31: 1,400,000 /нэг сая дөрвөн зуун мянга/ төгрөг,
Тендерийг 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө системд 

ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 
06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газрын 1012 тоот өрөөнд нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.
Дотоодны давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг

www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn цахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх 
хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15, 
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810

ТЕНДЕРИйН УРИЛГА
Огноо: 2018.05.25-ны өдөр
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ЗГМ: сэдэв

2018.05.25, БААСАН ~ №106 (905) ЗАСгийН гАЗрыН МЭдЭЭ СоНиН

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТыН НЭР: Агаарын хөлгийн бизнес ангиллын үйлчилгээний 
шилэн эдлэл

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТыН ДУГААР: MIAT/201801095

МИАТ ТөхК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Агаарын хөлгийн бизнес ангиллын 
үйлчилгээний шилэн эдлэлийг нийлүүлэх тухай MIAT/201801095 тоот нээлттэй цахим 
тендерт тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50000 /тавин 
мянган / төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч 
болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 
Үүнд: 

Борлуулалтын хэмжээ: 200 сая төгрөг
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 150 сая төгрөг
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2016, 2017 онууд

Тендерийн хамт 3 000 000 /гурван сая/төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2018 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө www.tender.gov.

mn хаягаар ирүүлэх ба тендерийг 2018 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10:10 цагт нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй
Дотоодны давуу эрх тооцохгүй
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг tender.gov.mn хаягаар 

авч болно.

хУД, 10-р хороо, Буянт-Ухаа, МИАТ ТөхК-ийн төв байр
харилцах утас: 70049860

ТЕНДЕРИйН УРИЛГА
Огноо :2018.05.25

цАхИМ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТыН НЭР: Мал угаалгын зөөврийн тоног 
төхөөрөмж худалдан авах тендер 
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТыН ДУГААР: ХХААХҮЯ/201804081 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 
Мал угаалгын зөөврийн тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер ирүүлэхийг урьж 
байна.

Цахим тендер шалгаруулалтад оролцох этгээд 50.000 /тавин мянган/ төгрөгийн 
хураамжийг арилжааны банкны цахим төлбөрийн картын системээр дамжуулан 
төлснөөр өөрийн тендерээ илгээх эрхтэй болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс 
эхлэн [45] хоногийн дотор хүчинтэй байна. 

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан 
байна. Үүнд: 

Борлуулалтын хэмжээ: 2016, 2017 оны борлуулалтын орлогын дундаж нь 
тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 
Тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас дээш байх тухай 
нотлох баримтыг ирүүлнэ.

Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2 жил 
буюу 2016, 2017  оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг ирүүлнэ. 

Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Тендерт санал болгож 
буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: 
/Шаардлагатай/

Тендерийн хамт тендерт оролцогч өөрийн санал болгож буй тендерийн үнийн 1 
хувьтай тэнцэх төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14 цаг 00 минутаас өмнө 
доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 
тендерийг 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.

Цахим тендерийг хүлээн авах хаяг:

Засгийн газрын цахим худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн систем буюу 
www.meps.gov.mn цахим хуудсыг ашиглан ирүүлнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх 
хаягаар авч болно.

хАяГ: хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны 
403 дугаар өрөө,  4 дүгээр давхар, Засгийн газрын 9/А дугаар байр, 

Энхтайвны өргөн чөлөө-16/А, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар-13381, Монгол 
Улс Утас: 976-51-263247

цАхИМ ТЕНДЕРИйН УРИЛГА
Огноо :2018.05.25
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Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 

үндэсний төвийн их эмч Ж.ган
тулга “хүний амьдралыг бүхлээр 
нь харвал ажил, гэр бүл, хүүхэд, 
амралт, боловсролдоо зарцуулах 
цаг хугацаа тэнцвэртэй байвал 
тухайн хүн харьцангуй эрүүл 
амьдралтай гэж ойлгож болно.

хэрэв компьютер тоглоомд 
ихэнх цагаа өнгөрүүлснээр 
ажлаа алдаж, ар гэр, хань ижлээ 
цөхрөнгөө барахад хүргэж байгаа 
бол дэлгэц, компьютерийн хэрэглээ 
таны амьдралын тэнцвэрийг 
алдагдуулжээ гэж ойлгох хэрэгтэй” 
хэмээв.

тодорхой илэрхийлэх тоон утга 
л байхгүй болохоос биш үнэндээ 
ид хийж бүтээх насандаа яваа залуу 
хүмүүс компьютер тоглоомд хамаг 
байдгаа тавиад туудаг үзэгдэл хаа 
сайгүй бий. гэвч энэ үзэгдэлд 
төр захиргааны байгууллага  PC 
тоглоомын газруудыг хаахаас 
өөр дорвитой арга хэмжээ авч 
чадахгүй байгаа билээ. Арга ч үгүй 
биз. дэлхий дахинд мэдээллийн 
технологи ноёлж байхад угтаа бид 
их бууны өөдөөс гар буу шагайгаад 
нэмэргүй. 

Монгол улсын хүн ам зүйн 
бүтцийг аваад үзвэл 2025, 2530 
насныхан бусад үеийнхнээс илүү 
жин дардаг. 1034 насныхан нийт 
хүн амын 45 гаруй хувь. гэтэл энэ 
үеийнхэн мэдээ орох цагаасаа л Te
tris, Sega гээд компьютер тоглоомын 
эхэн үеийн бүтээгдэхүүний гол 
хэрэглэгчид болсон. өдгөө тэд 
цахим болон автомат тоглоомын 
төвүүдийн хамгийн идэвхтэй 
үйлчлүүлэгчид. үүнийг илтгэх 
үндэсний хэмжээний мэдээлэл 
байхгүй. гэхдээ энэ чиглэлийн 
бизнес төслүүд дээр зорилтот 
зах зээлээ 1830 насныхан гэж 
онцолсон байдаг.

гэтэл энэ насныхан бусад 
үеийн  хэнтэй харьцуулахад ажил

гүйд лийн түвшин хамгийн өндөр 
байгааг үндэсний статис тикийн 
хорооны мэдээ илтгэж байна. Мөн 
боловсролын үзүү лэлтээр авч үзсэн 
ч эрэг тэйчүүдийн дунд их, дээд 
сургууль, коллежид суралцах идэвх 
нь жилээс жилд буурч байгааг 
албан ёсны статистикаас харж 
болно.

Ажиллах хүчний хамгийн 
идэвхтэй хэсэг эдийн засаг болоод 
нийгмийн үр өгөөжийн хувьд ийн 
суларч байгаа шалтгааныг шууд 
компьютер тоглоомтой хамааруулж 
байгааг уншигч та гайхаж мэдэх 
юм. тэгвэл цахим тоглоомд чөлөөт 
цагийн дийлэнхээ зориулж буй хэв 
маяг нь хөдөлмөрийн зах зээлд 
сөргөөр нөлөөлж байгааг АНуын 
Принстон, рочестер, Чикагогийн 
их сургуулийн эрдэмтэд тогтоожээ.

тэдний судалгаагаар 20 орчим 
насны болон коллеж төгсөөгүй 
эрэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт 
20002015 онд 10 орчим хувиар 
буурсан байна. Мөн 1991 онд 

коллеж төгсөгчдийн ажилгүйдлийн 
түвшин найман хувь байсан бол 
2014 онд 11 хувь болж нэмэгдсэн 
байна. 

түүнчлэн коллежийн боловс
ролтой иргэдийн инфляцтай 
уялдуулсан цалингийн хэмжээ 
1990 оноос хойш огт өсөөгүй 
гэжээ. өөрөөр хэлбэл, видео 
тоглоомын зах зээл тэлээд байхад 
хөдөлмөрийн зах зээл дээрх 
залуучуудын боломж хумигдаж, 
карьер хийгээд боловсролын 
түвшний хувьд огт өсөж дэвжээгүй 
дүр зураг ажиглагдаж байгаа 
юм. 2016 онд видео тоглоомын 
зах зээлийн багтаамж дэлхийн 
хэмжээнд 100 тэрбум ам.долларт 
хүрч, кино үйлдвэрлэлээс давсан. 
Энтертайнмент үйлдвэрлэлийн 
хамгийн том салбар болоход 
нөлөөлсөн гол хүчин зүйлийн нэг 
нь гар утасны тусламжтэй зөгнөлт 
ертөнцөд хэдэн өдөр, долоо 
хоногоор ч хамаагүй оршиж, бодит 
ертөнцөөс тасардаг хэрэглэгчдийн 
зан төлөв аж.

хэдийгээр амьдралын нөхцөл 
сайжрахын хэрээр хүмүүсийн 
чөлөөт цаг нэмэгдэж байгаа ч 
үүнийхээ дөрөвний гурвыг видео 
тоглож, дэлгэц ширтэхэд зарцуулж 
байна гэж үзжээ. 2130 насныхны 
ажлын цаг 20002015 онд 12 
хувиар багасаж, өдөрт 5.2 цагийг 
компьютерийн өмнө өнгөрүүлж 

Цахим эриний бүтээл буюу 
компьютерт донтсон гоонь эрчүүд

Цахим тоглоомын 
үйлдвэрлэл тэлж, 
хөдөлмөрийн зах 
зээл ганхаж байна

буй ч видео тоглоомд 3.4 цаг 
зарцуулдаг байна. гэтэл чөлөөт 
цаг нь энэ хугацаанд ердөө дөрвөн 
хувиар л нэмэгдсэн аж.

тиймээс тэд энэ хэрээр 
нийгмийн идэвхгүй хэсэг болж 
хувирч байгаад мэргэжилтнүүд 

санаа зовж эхэллээ. тоглоомын 
зах зээл, бизнес тэлж, сайжрахын 
хэрээр ажил хөдөлмөр эрхлэх, сурч 
боловсрохдоо хойрго залуучуудын 
эгнээ тэлж болзошгүй байгаа нь 
бараг л соёл иргэншлийн мөр
гөлдөөний илрэл гэхэд хилсдэхгүй.

Нэлээд хэдэн сарын өмнө гер
маны Arte сувгаар 30аад жилийн 
өмнө үүссэн видео тоглоом өргөн 
олныг хамарсан цахим тоглоом 
болсноор олон нийтийн соёлд 
нөлөөлж буй тухай сонирхолтой 
нэвтрүүлэг толилуулсан юм. 
Цахим тоглоом нь олон нийтийг 
зугаацуулах төдийгүй хүний 
анхдагч инстинкт нөлөөлж, хувь 
хүн, олон нийтийг хянах, удирдах 
хэрэгсэл болж буйг эдийн засагч, 
социологич, тоглоом үүсгэн 
хөгжүүлэгчид тун тодорхой 
тайлбарлаж байлаа. хамгийн 
гол нь хүмүүсийн чөлөөт цагийг 
эзэгнэж, бага багаар тоглоомын 
хараат болгож ашиг олох нь тог
лоом үйлдвэрлэгчдийн зорил го. 
Мэдээллийн технологийн тус
ламжтай эл зорилгоо ч цахим 
тоглоом хөгжүүлэгчид биелүүлж 
буй. гэвч үүний төлөөсөнд утас 
маажиж, дэлгэц шагайсан одоо 
хийгээд хойч үеийнхэн өөрсдөө 
амьдрал туулж, амьдрах чадвараа 
хөгжүүлэх боломж, цаг хугацаагаа 
алдаж буй нь туйлын харамсалтай. 
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Цахим тоглоом 
20-30 насныхныг 

идэвхгүй хэсэг 
болгож байна

5.917

11.353

6.033 5.848 5.558 6.088

4.422 4.109



асуудал хурцаар хөндөгдсөн. 
Энэ шаардлагын дагуу 

германы химич Фриц хабер 
болон Карл Бош нар 1918 онд 
азотын бордоо буюу шингэн 
аммиакийг анх боловсруулсан 
нь Нобелийн шагнал хүртсэн 
юм. Энэ бордоо тариалангийн 
салбарт хувьсгал хийсэн гэж 
үздэг. дэлхий дээр хамгийн 
их хэмжээгээр үйлдвэрлэдэг 
химийн бодис бол хүхрийн 
хүчил харин дараа нь аммиак 
ордог байна.

Витализмын 
онолыг няцааж, 

анагаахын салбарт 
хуВьсгал хийсэн

химийн шинжлэх ухаанд 
витализм гэх ойлголт байна. Энэ 
онолын дагуу амьд организмын 
эд эс бүр амьгүй ямар нэг 
зүйлд орших боломжгүй гэж 
үздэг. өөрөөр хэлбэл, органик 
бус, эд зүйлээс амьд бие үүсэх 
боломжгүй. Эрдэмтдийн дунд 
түгээмэл байсан энэ онолыг 
германы химич Фредрих 
Вохлер няцаасан юм. тэрбээр 
1828 онд хөнгөн цагааны 
цианитыг хлорт аммонийтой 
урвалд оруулан туршиж байтал 
цагаан талстууд бий болжээ. 

хожим цагаан талстууд нь 
шивтэр болохыг тогтоосон 
юм. шивтэр нь хүн, амьтны 
элгээр нийлэгжин бий болж, 
бодисын солилцоонд чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. 

Энэ нь химийн шинжлэх 
ухаанд төдийгүй эм зүй, анагаа
хын салбарт хувьсгал болсон. 
химийн бодис нь хүний биед 
шимэгдэх бүрэн боломжтой 
учир эрүүл мэндэд хэрэгтэй 
химийн бодисыг үйлдвэрлэх 
хэрэгтэйг нотлон харуулсан 
юм. Мөн Фредрих Вохлер цэвэр 
хөнгөн цагааныг анх гаргаж 
авснаараа алдартай.

хөргөх шингэн
хүмүүс хөргөгчийг 1870аад 

оноос хэрэглэж эхэлсэн гэж 
үздэг. тухайн үед хөр гөгч 
найд варгүй, шингэн нь аюултай 
байсан учраас хэрэг лэгчид 
хордож амь насаа алдсан 
тохиолдол олонтаа гар сан. 
иймээс АНуын Жене рал 
Моторс компани хлороф  луро
карбон буюу хлорин шингэнийг 
хөргөгчний үйлдвэрт өргөнөөр 
ашиглаж эхэлжээ. Энэ 
хөргөгчийг зохион бүтээгч 
нь танилцуулахдаа хүний 
биед ямар ч аюулгүй хэмээн 

Полимераз гинжин 
урВал

Америкийн эрдэмтэн Кэри 
Муллис 1983 онд Полимераз 
гинжин урвал /PCR/ гээч 

мэдэгдэж, хийгээр нь өөрөө 
амьсгалж үзүүлж байсан гэдэг.

гэтэл хлорин нь агаар 
ман далд гарахдаа озоны 
давхаргыг ноцтой гэмтээдэг 
болохыг хожим тог тоожээ. 
ингээд хлориноор ажил ладаг 
хөргөгчийг бүрмөсөн хориглож, 
хидрофлурокарбон гээчийг энэ 
салбарт өнөөг хүртэл ашиглаж 
байна. гэвч энэ технологи ч 
хүлэмжийн хий үүсгэдэг гэх 
шүүмжлэлд өртсөн. хүний 
эрүүл мэнд, бай гальд 100 
хувь хор хөнөөлгүй бодисыг 
хөргөгчний үйлдвэрлэлд өнөөг 
хүртэл олж нээгээгүй байна.

судалгаагаараа Нобелийн 
шагнал хүртсэн. дНх нь 
хоёр багана хэсгээс бүрддэг. 
халууны аргаар эдгээр баганыг 
салгаж, дНхийн бүтцийг 
өөрчлөн судалж болдог байна. 
Энэ технологийг Полимераз 
гинжин урвал гэдэг. 

Энэ технологи олон сал
барт шинэ боломж нээсэн. 
тухайлбал, анагаахын сал
барт дНхийг ашиглан 
хүний өвчний шалтгааныг 
то дор хойлох, хүүхдийн эцэг 
тодор хойлох боломжтой бол сон. 
Мөн энэ аргаар гэмт хэрэгтний 
үс, шүлсийг ашиглан илрүүлэх 
боломжтойг нээсэн юм.

 хуВанцарыг 
хамгийн их 

үйлдВэрлэжээ
хуванцар байхгүй бол өнөө

гийн амьдралыг төсөөлөхийн 
аргагүй. үнэ өртөг бага, юм 
хийхэд хялбар, агаар салхинд 
элэгддэгүй гээд хуванцар 
мате риалд давуу тал их. тэр 
дундаа полиэтиленийг гялгар 
уут, төрөл бүрийн сав суулга, 
цахилгаан хэрэгслээс эхлээд 
сум нэвтэрдэггүй хантааз 
хүртэл хийхэд ашигладаг. 

Полиэтиленийг анх Английн 
химич Эрик Фосэт, рэжиналд 
гибсон нар 1933 онд нээсэн. 
тэд лабораторын туршилтаар 
санаандгүй уг материалыг бий 
болгосон түүхтэй. Полиэ тилен 
нь мөн хамгийн их үйлд
вэрлэгдсэн материалын нэг юм. 
хүн төрөлхтөн өнөөг хүртэл 
нийт 100 сая тонн полиэтилен 
үйлдвэрлээд байна.   
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Шинжлэх ухаан

Дэлхийг өөрчилсөн 
нээлтүүд

цахилгаан хүчдэл
италийн химич Алессандро 

Вольта 1745 онд төрөхөд 
цахилгаан хүчдэлийн талаар 
хүмүүсийн мэдлэг тааруу 
байсан. тухайн үеийн эрдэмтэд 
цахилгаан хүчдэл нь нэмэх хасаг 
гэсэн хоёр туйлаар дамждаг гэж 
үздэг байв. тухайн үед АНу
ын Бэнжамин Франклин аянга 
нь цахилгаан гүйдэл болохыг 
баталж олныг гайхашруулж 
байжээ. 

Вольта нь амьдралынхаа 
турш цахилгаан гүйдэл бий 
болгох талаар судалж, анхны 
батарей бүтээсэн. түүний 
онолд үндэслэн Английн химич 
Майкл Фарадей цахилгаан 
гүйдлийн суурийг тавьсан агуу 
бүтээлээ туурвисан билээ. 

азотын бордоо
хүний бие организм, орчлон 

ертөнцөд хором мөч бүр химийн 
урвал явагдаж байдаг. химийн 
урвалыг хүн төрөлхтөн өдөр 
тутмын хэрэгцээндээ хэрхэн 
ашиглаж ирсэн тухай түүхийн 
зах зухаас толилуулъя. 

Нитроген буюу азот нь 
дэлхийг бий болгосон хамгийн 
чухал элементүүдийн нэг юм. 
дНх, рНх, төрөл бүрийн уураг 
нь азотоос бүрдэнэ. Азот нь 
дэлхий дээрх хамгийн түгээмэл 
элемент юм. учир нь агаар 
мандлын 78 хувь азотоос бүтдэг. 
гэхдээ агаар мандалд буй азот 
N2 хэлбэртэй буюу амьд амьтан, 
организмд төдийлэн ашиггүй 
маягаар оршдог. 

ургамал, мод тодорхой 
химийн урвалаар агаар 
мандал болон азотоос үр шим 
хүртэж байдаг. харин газар 
тариалангийн гол бүтээгдэхүүн 
тийм биш юм. тухайлбал, эрдэнэ 
шиш гэх мэт хүнсний ургамал 
зөвхөн хөрснөөс азотын үр 
шимийг авах чадвартай байдаг 
байна. хүнсний эрэлт хэрэгцээ 
эрс нэмэгдэж, газар тариалан 
хөгжихийн хэрээр бордооны 

ж.Цэрэн
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Date: May 25, 2018

BId name: Supply of medicines and medical supplies for the Clinics under City Health department 
for 2018 (re-announced)

BId RefeRence numBeR: NKHAAG-18/0001

The Procurement agency of Capital City likes to invite the eligible bidders to submit their electronic 
bids for supply of medicines and medical supplies for the clinics under city Health depart-
ment for 2018.

This bid of goods is being advertised through e-procurement system, thus the detailed information 
and electronic bidding document may be obtained from www.tender.gov.mn for free.

50.000 (fifty thousand) tugriks should be paid by the interested eligible bidders through e-bank-
ing system prior to submission of their bids.

Bid shall be valid for 45 days from the date of bid opening.

The bidding document consists of the following packages:
Package 19: Blood plasma substitute and blood-clotting medicines, NKHAAG-18/0001-19;
Package 31: Iodine and alcohol-containing disinfectants, NKHAAG-18/0001-31;

Interested bidders should meet with the following financial and professional experience require-
ments:
1. Sales revenue: Average sales revenue of the last 3 years (2015, 2016 and 2017) should not be less 
than 30 percent of the proposed bidding price.

2. The amount of easily convertible assets and the available loan: It should not be less than 30 
percent of the proposed bidding price for each package.

3. Total year of submitting financial report: Last 3 years’ (2015, 2016 and 2017) financial reports 
should be enclosed with the bidding document.

4. The amount of similar work experience: Bidder should have experience of supplying similar 
goods which has value of not less than 30 percent of the proposed bid price for any one of the last 
3 years (2015, 2016 and 2017).

An experience of supplying similar goods means experience of supplying medicines.
Submission of special license if necessary: necessary
Required by the Ministry of Health:

If bidder offers imported goods:
 To import, distribute and sell medicine and medical supplies.
 If bidder offers goods from domestic factory:
 To produce medicine and medical supplies. 
 (The special licenses must be notarized)

The following amount of bid security should be submitted with the bid:
 1,500,000 (one million five hundred thousand) tugriks for the package 19;
 1,400,000 (one million four hundred thousand) tugriks for the package 31;

Bids must be delivered to the address of e-procurement system prior 9:00 am on June 25, 2018 
and will be publicly opened in the presence of interested bidders’ designated representatives, at 
9:30 am on June 25, 2018 in Bid opening room of the Procurement Agency of Capital city. 

Foreign bidder is eligible to submit a bid.
Margin of domestic preference shall be applied.

Interested eligible bidders may obtain electronic bidding document and relevant files from www.
tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn and further information from the following address:

The Procurement agency of the capital city, 
10th floor, capital governing office building no4, Bagatoiruu-15, 

4th sub district, chingeltei district, ulaanbaatar, mongolia
cell: 75757810

InVITaTIOn fOR BId

ТЕНДЕр ШАЛГАрУУЛАЛТыН НЭр: Агаарын хөлгийн үйлчилгээний хоолны тоног 
төхөөрөмж

ТЕНДЕр ШАЛГАрУУЛАЛТыН ДУГААр: mIaT/201801094

МИАТ ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Агаарын хөлгийн үйлчилгээний 
хоолны тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх тухай mIaT/201801094 тоот цахим тендерт 
тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг   эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр  нь 50000 /
тавин мянган / төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан 
авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 
Үүнд: 

Борлуулалтын хэмжээ: 500 сая төгрөг
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 200 сая төгрөг
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2016, 2017 онууд

Тендерийн хамт 3 420 400 /гурван сая дөрвөн зуун хорин мянга дөрвөн зуун /
төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2018 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10:30 цагаас өмнө tender.gov.mn 
хаягаар ирүүлэх ба тендерийг 2018 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10:40 цагт нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй
Дотоодны давуу эрх тооцохгүй
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг tender.gov.mn хаягаар 

авч болно.

хУД, 10-р хороо, Буянт-Ухаа, МИАТ ТөхК-ийн төв байр
харилцах утас: 70049860

ТЕНДЕРИйН УРИЛГА
Огноо :2018.05.25
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ZGm: HIGHlIGHTS

ZGM Daily presents the “patriotic 
speech” delivered by Batbayar Bat-
Erdene, a.k.a Baabar, a distinguished 
former politician, analyst and col-
umnist, at the Mongolia Economic 
Forum-2018.

“I am the key person, who man
aged the everimportant reform, made 
in	Mongolia’s	banking	and	financial	
sector with support from the Asian 
Development Bank back in 1998. At 
that time, all banks were stateowned, 
despite their title “commercial”, and 
all commercial banks going out of 
business due to bankruptcy in 1992 
1998 were simply merged to the larg
est commercial bank, the People’s 
Bank, bringing Mongolia’s banking 
system	on	the	edge	of	disastrous	fi
nancial crisis. Socalled commercial 
banks, which were still the property of 
the state, already disbursed over USD 
100 million nonperforming loan, 
reaching the scope and magnitude 
that the “then incapable” country’s 
banking	and	financial	system	to	be	
knocked down entirely. With less 
than USD 1 billion gDP, foreign aid 
and loan accounting for 40 percent 
of the gDP and only USD 6 million 
currency reserve in 1996, this country 
needed	to	immediately	fix	the	crisis	
system; otherwise  we had to face the 
situation that entire country would 
go broke. All governmentrun banks 
had already established rundown 
and corrupt, but already disclosed 
and publicly known system, 1015 
percent of bribe for disbursement of 
loan, it had even reached the level  to 
be considered ”normal benchmark”. 
However, everyone kept away from 
“reforms”, feared and kept aside, so 
someone needed to dare to commence 
the reform in the sector. That “brave” 
idiot happens to be me. libeling, dis
figuring	and	political	revenge	flooded	
the country, and I was on the brink 
of execution. But, thanks to the re
form,	banking	and	financial	system	
became robust. Today, you get into 
a bank and tell “lend me money, I 
will reward you with 15 percent of 
the loan amount” and see what would 
be the reaction. 

Since that time, I often tried to stay 
off Mongolian state, even away from 
the political parties and keep distance 
from them. As early as 1938, then 
Prime Minister Amar Anand warned, 
“State of Mongolia is malignant to its 
servants”. History of my country is 
dominated by biographies of people 
who made political decisions in com
pliance with their duty throughout the 
20th	century	and	first	two	decades	
of this century, then become a cul
pable for these decisions. 20 percent 
of all Prime Ministers were killed or 
passed away while being put under 
fetter. leaders with good reputations 
or leaders who are already forgotten 
were the ones kept away from polit
ical decisions and silently tied with 
egos and selfcares. 

As we have such bitter lesson from 
history, the situation will exacerbate 
in the future. leaving out the country, 
if at the micro level, one within the 
family that is tasked to make decision 
remains silent and not making any 
decisions, it is the most destructive 
calamity for the family. Incorrect de
cision is acceptable because it gives 
an	opportunity	to	fix	it.	Conversely,	
making no decisions at all is obvi
ously the shortcut to extinction. In 
the vacuum environment where no 
decision	is	made	wreak	havoc	finally	
aggravates, making a country and 
the family a ‘nice pray’ for some
one	looking	for	seekers	of	profit	and	
chance. When insanity takes place, 

Politics
Parliament Speaker Enkhbold 
Miyegombo receives 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Canada to 
Mongolia David William Sproule. 

Parliament decides to resign 
Chairman of the Constitutional 
Court of Mongolia (CCM) Sugar 
Dulam and supports Solongo 
Shuurai as his replacement.

Batbold Sundui, Governor 
of the Capital and Mayor of 
Ulaanbaatar city, meets Kim 
Man-soo, Mayor of Bucheon 
city of Gyeonggi Province, 
South Korea. Parties sign a 
Memorandum of Understanding 
on development and utilization 
of smart transportation system.

Economy 
According to IMD World 
Competitiveness Ranking 2018, 
Mongolia was listed 62nd out 
of 63 economies, just before 
Venezuela. 
        
Cabinet decides to establish 
Zuunbayan Railway Company 
and build 414-km long 
Tavantolgoi-Zuunbayan route 
railroad under concession 
agreement. Mongolian Railway 
Company will own not less than 
51 percent of the Zuunbayan 
Railway. 

Cabinet decides to establish 
state-owned Khushig Valley 
Airport company, which will 
own Mongolia’s 49 percent 
stake of the joint legal entity 
that will implement New 
Ulaanbaatar International 
Airport Management Project.

Financial Regulatory 
Commission suspends the rights 
of Board of Directors of 55 MSE 
tier-III companies, except their 
right to hold board meetings.

In April, 1.56 million tons of 
coal was exported through 
Shiveekhuren - Sekhe border 
checkpoint to China. This is 
the highest amount within 
last 26 years according to Ejin 
Banner administration of Inner 
Mongolia Autonomous Region. 
At present, 750-850 trucks are 
daily entering through this 
point. The entry capacity is 
around 1500-truck.    

In the first four months of this 
year, imports of heavy-duty 
trucks grew to 5582 units, 2.2 
times increase year over year, 
according to National Statistics 
Office.

Top 20 Index increases 0.08 
percent, to 19741 points. MSE 
A Index up 0.86 percent, to 
9591.37 points and MSE B Index 
rises 0.31 percent, to 10004.49 
points. Market cap stands at 
MNT 2.46 trillion.  

sociEty 
Mongolian visa issuance 
regulation facilitated for 
migrants and foreign nationals 
born from Mongolian citizens 
and their family members.

According to statistics 
issued by Ulaanbaatar Traffic 
Development Center, 87 
fatalities, 863 injures and MNT 
4.3 billion worth property losses 
were reported for citizens, 
companies and organizations 
as a result of traffic accidents in 
the first quarter of 2018.  The 
center concludes five main 
reasons of the accidents include 
overspeeding, alcohol abuse 
and unsatisfied fulfillment 
of safety regulations and 
unsatisfied cohesion between 
the organizations ensuring the 
safety traffic regulations.

Mongolian couple start their 
travel to 35 Asian and European 
countries on Audi brand vehicle 
from Sukhbaatar Square. Their 
travelogue will be posted in 
The Mongolian Travellers  
facebook page.  
Scan the QR 
code to get 
linked to the 
travelogue.

Batsaikhan.S / ZGM©

those inanes obtain personal ben
efits	and	profits.	They	could	earn	
astronomic amount, but it is a drop 
in the ocean as opposed to damages 
inflicted	to	the	public.	No	difference	
between bowing up a house trying 
to burn cockroaches and ruining a 
country trying to establish justice. 
Science proved that cockroaches are 
deleterious, conversely, those saying 
“justice” are, in many cases, often the 
fools forcing their judgement; that is 
where the difference is. 

A tremendously huge copper de
posit Oyu Tolgoi was discovered in 
Mongolia early this century, but it has 
quickly turned to be our main and the 
largest encumbrance and disaster. If 
Mongolians	did	not	find	it,	or	for
eign geologists did not discover the 
deposit, it would have slept in peace 
under the earth’s crust without suf
fering anyone. even if it was found, 
we would not have had the necessary 
money, technology and ability to use 
this deposit. The quarreling began 
after Oyu Tolgoi was discovered, but 
Mongolia’s total industrial throughput 
at that time was only USD 1 billion. 
Thanks to foreign investors, we have 
attracted USD 10 billion, the amount 
that we have never had. Mongolia is 
affluently	rich	in	natural	resources.	
We have multiple other “Oyu Tolgoi”. 
If we manage to use all these resourc
es correctly and appropriately, we 
have a future to be one of the richest 
countries in the world. If we behave 
like a dog watching hay grass, not 
eating herself and not letting others 
eat, beggary will stick to us for good. 
Think about who will be interested in 
“vacuumizing” Mongolia, in terms 
of statehood and economy, so that 
it remains in solitude. Idiots never 
realize they are being scoffed and 
laughed at. 

Vast and dominant majority of 
Mongolian citizens already obtained 
deeply rooted and unalienable com
prehension that Oyu Tolgoi Agree
ment was made incorrectly, foreigners 
are robbing us blind, they steal all our 
wealth and do not even give back a 
penny, and that we are in head over 
heels in debt. In reality, Oyu Tolgoi 
llC injected USD 7.7 billion into 
Mongolia through Mongolian banks 
in 2009 2017. Out of this amount, 
USD 1.6 billion was paid as taxes 
and social insurances, directly to the 
State Budget. In addition, the VAT 
amount paid to national suppliers to
tals USD 517.8 million, cumulatively 
USD 2 billion so far. Pending USD 

5.7 billion, Oyu Tolgoi made trades 
and deals with about 1700 Mongo
lian companies. About 14 thousand 
Mongolians work at Oyu Tolgoi to
day, with a minimum monthly salary 
of USD 1 thousand and the average 
salary stands at USD 3 thousand, 
topping the list of all sectors with 10 
times higher average wages. Take 
into account that Oyu Tolgoi stagnat
ed for two years between 2009 and 
2017, the amount of money that Oyu 
Tolgoi leaves in Mongolia per year 
totals about USD 1 billion, this equals 
Mongolia’s entire gDP at preOT 
time. That money injected into Mon
golia also equals the salaries and pen
sions of 187 public servants and 398 
thousand pensioners, respectively. 
every month, USD 110120 million 
is converted to MNT through Mon
golian banks; this keeps the MNT 
rate	stable	as	of	today.	These	figures	
are not secret; just ask the banks as I 
did. As of today, doctors and medical 
personnel are demonstrating in the 
main square demanding pay raise. 
If Oyu Tolgoi ceases, there will be 
no salary increase, not even a salary 
whatsoever. I am expressing it by 
USD because the MNT rate is on 
heavy	fluctuation.	If	you	convert	it	
to MNT, just multiply by 2500, the 
amount will easily exceed trillions. 
Remember, a trillion has 12 zeros 
in	it.	I	obtained	these	figures	from	
Ministry of Finance, Oyu Tolgoi 
and Mongolian banks. There were 
no discrepancies. Right now, about 
300 inspectors are “swarming” over 
Oyu Tolgoi. They will likely present 
the	same	figures	soon.	

In terms of “wrong” agreement 
accusations, who have actually read 
the agreement and proved which pro
visions were wrong? As I assume, 
there is likely no one in Mongolia 
that have read at least half of the 
Investment Agreement, including 
myself. Reading is one thing, but 
how many Mongolians do we have 
among the 3 million population that 
have professionallevel knowledge on 
the international agreement regimes, 
meanings and calculations, both from 
legal and economic perspectives?  

As for being head over heels in 
debt, whose fault was it? Who made 
the decision to purchase 34 percent 
of a foreign company by loaning 
from them and pay back from future 
profits	of	copper	sales?	If	I	am	not	
mistaken, government representa
tives confronting the company for 
agreement in 2008 had set and legally 
obliged 34 percent, as insisted on by 
the Parliament. Have you forgotten 
that many professionals warned that 
simply collecting taxes, without any 
debts and costs, would be much more 
viable and keep the country away 
from obligations? I agree that Oyu 
Tolgoi agreement is incorrect and 
badly made, but here is where the 
incorrect and bad things are. We, our
selves, made this incorrect and bad 
decisions. Oyu Tolgoi deposit and its 
wealth is the 100 percent property of 
Mongolia, no one denied and grabbed 
it. However, do we really understand 
that we acquired 34 percent of a for
eign company working on the deposit 
on credit? If justice really existed, 
shouldn’t those people who pushed 
34 percent and 51 percent, and threw 
this country into a giant pit of debt be 
in prison instead of them!? 

No secret agreement was made in 
Dubai. Rather, it was a transparent 
plan to revive the underground con
struction and development, which 
stood still for two years, and further to 
operationalize the underground mine. 
If it was secret, it would not have been 

made in the world’s most open city 
Dubai. It would be more of a secret 
if it was made in a basement of an 
apartment in Ulaanbaatar with doors 
locked. Dubai, the most open city for 
business	and	finance	was	selected	as	
a venue in order to revive Oyu Tol
goi, which stood on the brink of ups 
or downs because of the ‘rampant’ 
protest of our nation, and to globally 
announce that copper ores in two km 
depth will be mined with the most 
advanced technology, and to persuade 
and invite global companies to invest 
into this mine. This is the real truth. 

Such patriotic information, which 
is biased, explicitly libeling and over
turning the society with false news of
ten come from government agencies 
first.	People	supported	by	the	state,	
either mad or frivolous, and racke
teers	seeking	for	profit	get	into	fights,	
unintentionally deceived by these 
word	or	intentionally	to	earn	profit.	
I can name several high ranking gov
ernment	officials	that	got	tender	bids	
by threatening Oyu Tolgoi and other 
mining companies, and just robbed 
them without supplying the pledged. 
They are the ones that got the biggest 
of pies. Those poor guys protesting 
in the street only got to have a tiny 
piece of leftovers. Pitiful how the total 
amount	of	their	profit	would	not	even	
equal	a	drop	of	damage	they	inflict	to	

Mongolian economy. 
There are companies that do not 

have good reputation worth taking 
care of and are engaged in swindling 
without being noticed by none. If not 
yet forgotten, some of you may re
member some, including Ibex Mol
am, Jargalankhaan, the predecessor of 
Chinggis Khaan, AmericanArabian 
Alan Parrot, the protector of Mongo
lian falcons, gTime company and 
Sarah the Arm Strong. The society 
like ours, where insane mind pre
vails over sound mind, can become 
an ‘easy prey’ for swindlers. In 2011, 
Mongolian government deported Ca
nadian Khan Resources. It is said that 
the total investment of the company 
injected into Mongolia was about 
USD 12 million. When the com
pany was neglected, they requested 
USD 20 million compensation for the 
losses. Unfortunately, there were no 
brave and idiotic ‘decision maker’ 
to deal with the company when they 
addressed to the international arbitra
tion and claimed USD 400 million. 
After a long lasting trial, arbitration 
imposed USD 100 million penal
ty to Mongolian government. The 
government delayed the payment, 
so the company threatened with an
other claim, in which the government 
finally	started	paying	USD	70	million	
after begging the company. Many 
questions may arise, such as why the 
decision makers pushed the company 
to leave Mongolia from the outset or 
why did they not agree on USD 20 
million and so on. Company was able 
to multiply its investment 6 times 
over, demonstrating that anyone can 
earn huge amount of money without 
doing nothing in this country with 
such weird government. We have 
been proving and calling that you 
can earn millions just by getting an 
investment approval and get kicked 

Ivanhoe Mines' 
goal was not to 

mine, but to play 
off the charts

We have a future 
to be one of the 

richest countries in 
the world

out of Mongolia. Currently, several 
foreign companies are waiting the 
right	time,	preparing	their	profit.	

It is worth praising that a junior 
company, which we call Ivanhoe 
"Mayonnaise" in Mongolian pro
nunciation, that work on securities 
exchange has discovered the Oyu 
Tolgoi deposit. However, the com
pany is a professional in speculating 
the stock market. Its goal was not 
to extract copper through laborious 
efforts, but to trade its share in an in
ternational	exchange	by	fluctuating	its	
value. Patriots in the street assaulted 
the	company's	office,	overturned	the	
company’s vehicle and tried to set a 
fire,	which	caused	the	stock	price	to	
decline to USD 1.5 per share, then 
the shares were acquired in large 
amounts. Afterwards, the company 
grew to a worldclass mining compa
ny and sat behind a negotiation table 
with the government of Mongolia, 
and this time, the shares plummeted 
to USD 25 per share. During this pe
riod, share trading brought almost 20 
times	more	profit.	It	is	said	that	the	
company intentionally organized this 
fluctuation.	Idiots	never	understand	
they are being scoffed and laughed at.

That is the characteristics of us, 
who were shepherds in the past, 
then became members of socialist 
labor brigades, and more recently, 
overturned socialist system and 
established democracy. Mongolia 
has turned into a society that can be 
knocked down and ruined, failing to 
work together and become friends. 
How do we save this system that has 
no progress but collapse and no en
gine but demolishers? Shall we stay 
worried about the collapse and get 
buried, or should we raze and build 
from the ashes once again?  What do 
we do with the political system that 
is as same as an old building waiting 
for demolition? What solutions do 
we have now? I am starting to think 
that it might be the optimal solution 
to either close Oyu Tolgoi or keep it 
conserved until we come to under
stand the global rules. We managed to 
live happily with an economy worth 
only USD 1 billion and were thankful 
to political parties and government, 
without	any	quarrel	and	conflict	just	
fifteen	years	ago;	but	now,	we	have	
a gDP of USD 12 billion and over 
70 million livestock. Surely, we will 
not be dying from starvation with or 
without Oyu Tolgoi. We have many 
other “Oyu Tolgoi”s, but we need 
sanity to use them effectively and 
viably. If we keep being insane asis, 
several generations will pass without 
using these wealth. What we miss 
more than money today is a strike 
that could give us a painful lesson 
and comprehension. Without this, 
our future will stay grim for years 
and generations. Idiots never notice 
they are being scoffed and laughed at.

A wellrenowned Italian poet Dan
te Alighieri said, “The darkest places 
in hell are reserved for those who 
maintain their neutrality in times of 
moral crisis” several centuries ago. 
We see and understand the sins that 
drew this nation to extinction, but 
we remained silent. I am telling this 
on behalf of those sinners keeping 
quiet. I am a patriot.  I have never 
announced this explicitly before and 
I did not beat my chest in fears that I 
might crack open it. I am saying these 
words because I love my country. 
Because, this is my existence, and this 
is a country that belongs to me  my 
country. I know very well that I am 
a part of my home country. That is 
why, I am a proud patriot as opposed 
to anyone beside me. 

Baabar: Idiots 
never realize 
they are being 
scoffed and 
laughed at 

• making no decisions at all 
is obviously the shortcut to 
extinction. 

• Oyu Tolgoi allocates 
around uSd 1 billion annually, 
which equals mongolia's GdP 
before OT agreement.

• If Oyu Tolgoi ceases, there 
will be no salary increase, not 
even salary whatsoever.
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өдрийн хэмнэл

Winners гала тоглолт
хаана: УДБЭТ
хэзээ: 2018.06.01, 17.00 цагт
Үнэ: ^ 20-120 мянга

А.Моцарт “Дон Жуан” хошин дуурь
хаана: Улсын Филармони
хэзээ: 2018.06.01-нд 15.00 цагт
Үнэ: ^ 10-20 мянга

Where are you? electronic 
pop show
хаана: Хар сувд хөлөг онгоц
хэзээ: 2018.05.26-нд 19.00 цагт
Үнэ:  ^ 20 мянга

“цэнхэр нүдэн бүсгүй” балет
хэзээ: 2018.05.26-нд 17.00 цагт
хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

“Би эндээс явахгүй” жүжиг
хаана: УДЭТ
хэзээ: 2018.06.02-03-нд 18.00 цагт
Үнэ:  ^ 10-25 мянга

“Гурван бяцхан тоорой сансар 
огторгуйгаар аялсан нь” 
хаана: Чойжин Сүитс
хэзээ: 2018.05.26-06.02-нд, 
13.00-17.00 цагт
Үнэ: ^ 10-15 мянга

ОНЦЛОХ үЗвЭРОНЦЛОХ үЗвЭР

Үзэсгэлэнт бүсгүй Анна 
өшөө авахын тулд 
хоёр дүрд хувирдаг. 
Эрэлхэг зоригтой 
бүсгүй зорилгынхоо 
төлөө тууштай 
тэмцэхээр гэмт хэргийн 
ертөнцөд орж, аюултай 
гэмт хэрэгтнүүдтэй 
нүүр тулна. Тэрбээр 
үзэсгэлэнт царайныхаа 
ачаар дайснуудаа 
урхидан, мятаршгүй 
тэмцлээр ялалтад 
хүрэхээс гадна өшөө 
авалт хэзээ ч ийм 
“царайлаг” байдаггүй 
гэдгийг ухааруулдаг. 
Гэмт хэрэг, драм, 
түгшүүрт адал 
явдлаар хийгдсэн онц 
сонирхолтой Терминал 
кино энэ сарын 
25-наас эхлэн “Тэнгис” 
кинотеатрт гарах гэж 
байна. Vaughn Stein 
уг киноны зохиолыг 
бичиж найруулан, Mar-
got Robbie, Simon Pegg 
болон Dexter Fletcher 
нар дүрүүдэд 
тогложээ.   

Терминал 
Тв ХөТөЛБөР

ЗУРХАй

07.00

09.00

11.00

14.50

17.10

20.00

”Өглөө” хөтөлбөр  /шууд/

“Улаан уулс” Оросын УСК 
9, 10-р анги

"Монголын мэдээ" 
мэдээллийн хөтөлбөр

“Бэлчээрт ээлтэй Хонгор 
нутаг” /давталт/

Амрыг эрье

“Цагийн хүрд” 
мэдээллийн хөтөлбөр 

13.00

06.30

15.30

19.00

20.00

22.30

Өнөө өглөө 

"Монгол төрийн 
хамгаалалтын алба" 
баримтат кино

"Лусын хааны сүйт 
бүсгүй" СОАК 2-р анги

19.00 ”Мөрдөгч хүүхдүүд” 
ОАК /season-2/ 71, 72-р 
анги

Оргил цаг мэдээллийн 
хөтөлбөр

22.30 "24" ОАК /season-1/ 
8-р анги

08.00 ”4 өнгө” цаг агаарын 
хөтөлбөр

11.20

14.05

17.00

19.00

Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?

"Аяыг таа" шоу 
нэвтрүүлэг

"Математикийн 
зарчмууд" хүүхэлдэйн 
кино 10-р анги

"Төгс бэр" ОАК 59-р анги

00.45 "Монголчууд XX зууны 
эхэнд" нэвтрүүлэг

11.30

14.00

20.00

21.00

22.00

Эврика  нэвтрүүлэг

 Дэвид рубенштэйний 
шоу нэвтрүүлэг

Блумбергийн ярилцах 
цаг нэвтрүүлэг

Мөнгөний урсгал  
Мэдээний хөтөлбөр

Гол сэдэв нэвтрүүлэг

07.00 Суутнуудын намтар 
нэвтрүүлэг

Билгийн тооллын 11
Зуны тэргүүн улаагчин могой сарын 
таван шар мэнгэтэй, улаагчин могой 
өдөр. 
Үс засуулбал: Эрхтэн хурц болно
Наран ургах, шингэх: 05.04-20.34 
Барилдлага: Үл тохирох
Шүтэн барилдлага: Хуран үйлдэхүй
суудал: Шороо

Аргын тооллын тавдугаар сарын 
25, сугар гараг. Билгийн тооллын 
11. Тугчин одтой, улаан могой өдөр. 
Өдрийн наран 05.04 цагт мандан, 
20.34 цагт жаргана. Тухайн өдөр 
үхэр, тахиа жилтнээ аливаа үйл 
хийхэд эерэг сайн ба бар, туулай 
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул 
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ 
энхрийлүүштэй. Эл өдөр хууль цааз 
гаргах, батлах, хэрэглэх, хулгай 
дээрмийг номхотгох, гэмтнийг 
шийтгэх, мал адгуус номхруулах, 
сүм дугана сэргээх, газар лусын зан 
үйл хийх, өр барагдуулах, буг дарах, 
газрын ам бооход сайн. Ургаа мод 
таслах, газрын ам нээх, гөлөг тэжээх, 
байшингийн суурь тавих, угаал 
үйлдэхэд муу. Өдрийн сайн цаг нь 
үхэр, луу, морь, хонь, нохой, гахай 
болой. Хол газар яваар одогсод 
баруун зүгт мөрөө гаргавал зохистой. 
Үс шинээр үргээлгэх буюу засуулбал 
эрхтэн хурц болно.
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ялалтын төлөө гараанд бэлэн

ЦАГ АГААР

УВС
 13o

 -1o

хОВД
 16o

 -1o

ЗаВхан
  9o

 -1o

БаянхОнГОр
  12o

   3o 

ГОВЬ-алТаЙ
  8o

 -1o

ӨВӨрханГаЙ
  16o

  11o

арханГаЙ
  11o 
   7o

хӨВСГӨл
 12o

 4o

БУлГан
 15o

 7o

ТӨВ
 23o

 11o

ДУнДГОВЬ
  25o 
  12o

ӨМнӨГОВЬ
 24o

 14o

ГОВЬ-СүМБЭр
  28o

  11o

ДОрнОГОВЬ
 16o

  4o

СүхБааТар
 12o

 2o

хЭнТиЙ
 27o

 10o

СЭлЭнГЭ
  15o

  6o

ОрхОн
 14o

 5o

Дархан-УУл
 25o

 10o

ДОрнОД
 23o

 11o

Баян-ӨлГиЙ
   12o

   -1o

УЛААНБААТАР
 V.27
  14o

    3o
 10 м/с

 6 м/с

Бага зэргийн хур тунадас Бага зэргийн хур тунадас

 V.26
 11o

    3o
 10 м/с

 7 м/с

Бага зэргийн бороотой

 V.25
 25o

 13o
 11 м/с

 7 м/с

 V.29
   25o

      9o
 12 м/с

 9 м/с

Багавтар үүлтэй

 V.28
 21o

   5o
 13 м/с

 9 м/с

Багавтар үүлтэй

ЗГМ: үГИйН СүЛжЭЭ ЗГМ: СүДОКү

(өмнөх дугаарын хариу)

өмнөх дугаары
н хариу / 05.24

БосооГооР:
1. Улаанбаатар хотын дундуур 
урсдаг гол
2. Эрдэмтэд, судлаачдын ажлын 
ололт
3. Хоёр настай хонь
5. Өрхийн тэргүүн
6. Дээдэс
8. Итали улсын нийслэл

9. Бактери
10. Монголчуудын хэрэглэж 
заншсан импортын угаалгын 
нунтаг
11. ... томруун 

хөНДЛөНГөөР:
1. Хөгжмийн зохиолын нэгэн төрөл
4. Илгээж явуулах үйлийн нэр

7. Азийн олимп гэгдэх 
наадмын анхны монгол 
аварга, МУГТ, дархан аварга 
агсан
12. Ардын хувьсгалын өмнө 
Монголд орж ирсэн хятад 
цэргийг нэрлэдэг асан нэр

13. ӨМӨЗО-ны нэгэн аймаг

ТАШУУГААР:
1. Хоёрдугаар хоол, зууш 
идэх хэрэгсэл
3. Чингис хааны отгон хүү

ФОТО АГШИН

Б.Хасуй / ЗГМ©

НИсЛЭГИйН цАГИйН хУВААРь

УБ-МОСКВА   09.15  10.55
УБ-БЭЭжИН  17.55  20.10
БЭЭжИН-УБ  21.10  23.40
УБ-ХОНКОНГ  06.25  10.55
ХОНКОНГ-УБ  12.05  16.45
УБ-СӨҮЛ  08.40  12.50
СӨҮЛ-УБ  14.20  17.00
УБ-ТОКИО  07.45  13.40
ТОКИО-УБ  14.40  19.15
УБ-ЭрХҮҮ  07.50  09.15
ЭрХҮҮ-УБ  10.15  11.45

ГАЛТ ТЭРЭГНИй цАГИйН хУВААРь

УБ-МОСКВА   13.50  14.28
ЭрЭЭН-УБ  18.00  11.15
УБ-БЭЭжИН  07.15  14.04
ХӨХ ХОТ-УБ  22.50  11.15
УБ-ХӨХ ХОТ  20.00  20.49
УБ-ЭрХҮҮ  21.10  02.40
ЭрХҮҮ-УБ  15.35  06.20
УБ-СҮХБААТАр  21.15  05.12
СҮХБААТАр-УБ  20.55  05.03
УБ-ЭрДЭНЭТ  20.30  07.45
ЭрДЭНЭТ-УБ  19.10 05.48
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Uber компани анхдагч зах зээлд нээлттэй хувьцаагаа гаргахын 
өмнө санхүүгийн байдлаа бэхжүүлэхийг оролдож байна. > 10

uber хувьцаагаа гаргахын өмнө 
алдагдлаа танажээ

АНУ автомашины импортод шал галт хийж эхэлснээр дэлхийн 
худалдааны сөргөлдөөнийг хурцатгаж магадгүй. > 10

Д.Трамп автомашины импортыг 
шалгаж эхэллээ

Шинэ захирал К.Ёшида өгөгдөл ба хиймэл оюун ухааныг 
компанийг аврах стратегийн төвд тавмлаа. > 10

Sony-гийн шинэ босс хиймэл оюун 
ухаанд төвлөрнө

Foxconn-ы салбар 
Хятадад хамгийн том 

IPO гаргана

1
FII 2017 онд 56 тэрбум ам.дол

ларын орлоготой ажилласан нь 
АНуын Сан хосед төвтэй, 
тех ник хангамж үйлдвэрлэгч CIS
COгийн 48 тэрбум ам.долларын 
орлогоос их байгаа юм. тус 
салбар хувьцааны арилжаанаас 
төвлөрсөн хөрөнгийг 5g мобайл 
интернет, автоматжуулсан 

үйлдвэрлэлд зарцуулна. 
Alibaba, Baidu зэрэг хятад 

аваргууд Ньюйоркийн бир
жид бүртгүүлснээс хойш 
Бээ жин  гийн бодлого тодор хой
логчид технологийн тэр  гүү лэх 
группүүдийг эх газ рын хөрөн
гийн зах зээлд ахиу нэвтрүүлэх 
арга эрэлхийлж байна.

БНхАуын үнэт цаасны зо

хи  цуулах хороо энэ оны эхээр 
хя тадын хадгаламжийн бичиг 
(CDR  China Depository Receipt) 
ол гох шинэ зохицуулалтын 
удир дамж танилцуулсан. CDR 
нь гадаадынхантай хамтар
сан группүүдээс АНуд хийх 
арилжааг зохицуулдаг Аме ри
кийн хадгаламжийн бичгийн 
(ADR  American Depository 

Re ceipt) хятад хувилбар болох 
ёстой. 

CDR нь гадаадын биржид 
бүрт гэлтэй эсвэл А ангиллын 
бүртгэлд ердийн нөхцөлд бүрт
гүүлэх боломжгүй группүүд эх 
газрын хятадын биржид бүрт
гүүлэх боломж олгоно. 

хятадын үнэт цаасны зохи
цуулах байгууллага ялан гуяа 

зах зээл сулрах үед эх газрын 
IPOг чанд хянадаг. Эрх 
баригчдын зохицуулалт нь эх 
газрын арилжаачид “цус сорох” 
хэмээн нэрийддэг хоёрдагч зах 
зээлээс хөрөнгө гадагш гаргах 
үзэгдлийг хязгаарлах зорилготой. 
Энэ оны нэгдүгээр сарын эцсээр 
үнэмлэхүй өссөн Shanghai Com
posite индекс эдүгээ 11 хувиар 
унаад байна. 

“Юникорнууд буюу зах 
зээ лийн үнэлгээ нэг тэрбум 
ам.доллар давсан компаниудыг 
листингийг дэмжих, зах зээлийн 
тогтвортой байдлыг хадгалах 
хоёрын дунд тэнцвэр бариулах 
нь зохицуулах байгууллагуудад 
хүнд дарамт” хэмээн Pint An 
Securities ком панийн шинжээч 
Янь лэй тайлбарлав. тэрбээр 

“Foxconnы загвар нь хятадын 
юникорнууд ирээдүйд IPO, 
CDR гаргахад загвар болж өгнө” 
хэмээн нэмж өгүүлсэн юм. 

Эрх баригчдын удирдамжид 
шинээр гаргах хувьцааны 30 
хувийг “стратегийн хөрөнгө 
оруулагч нар”т хуваарилахаар 
заажээ. Журам ёсоор ийм хө
рөнгө оруулагч хувьцаагаа 
нэ гээс гурван жил арилжихгүй 
өөртөө байлгах ёстой. харин 
стратегийн бус, байгууллагын 
хөрөнгө оруулагч (institutional 
investor) нарт хувьцаагаа 12 сар 
арилжихгүй байх хугацаа заасан 
нь ховор үзэгдэл болов. 

хятадын хөрөнгө оруулал тын 
CICC банк уг арил жаа
ны андер райтер болж 
байна.

Брайан Харрис
умард Солонгос АНуын 

дээд албаныхны “биеэ тоосон, 
тэнэг анхааруулга”ын эсрэг 
сунжирсан урт шүүмж хөврүүлж, 
ирэх сард АНуын Ерөнхийлөгч 
дональд трамптай хийхээр 
товлосон уулзалтаас гарахаар 
сүрдүүллээ. 

“АНу бидэнтэй уулзалтын 
танхим, цөмийн сөргөлдөөн 
хоёрын алин дунд учрах нь тус 
улсын авир төрх, шийдвэрээс 
бүрэн хамаарна” хэмээн умард 
Солонгосын гадаад хэргийн 
орлогч сайд Чой Сонхуй пүрэв 
гарагт мэдэгдлээ. 

Сайдын мэдэгдэл АНу
ын албаны хүмүүс, ялангуяа 
цөмийн зэвсгээс ангижруулах 

“ливи загвар” дэвшүүлэгч, дэд 
ерөнхийлөгч Майк Пенстэй 

холбоотой. Цагаан ордон 
умард Солонгосын дэг

лэмийг түлхэн унагаж, 
удирдагч Ким Жон уныг 

хөнөөх гэсэн утгыг “ливи загвар” 
гэсэн үгээр битүү илэрхийлэх нь 
олширсон юм. 

умард Солонгостой хийх гэж 
буй уулзалттай холбогдуулан 

ноён Пенс энэ долоо хоногт 
АНуын мэдээллийн хэрэгсэлд 
тайлбар өглөө. тэрбээр “Бид 
тохиролцож чадахгүй өнгөрвөл 
үйл явдал ливи маягийн загва
раар төгсөнө... Байж болох бүх 
хувилбарыг дэвшүүлж дууссаныг 
Ерөнхийлөгч трамп бүр эрт 
ойлгуулсан. шууд хэлэхэд бид 
умард Солонгосын дэглэ мийг 
хүлцэн тэвчихгүй” хэмээн 
мэдэгджээ. 

ливийн удирдагч Муаммар 
Каддафийг 2011 онд өрнөдийн 
дэмжлэгтэй босогчид түл хэн 
унагаж, амь насыг нь хөнөө сөн 
юм. Каддафи цөмийн хө төл
бөрөө орхиогүйсэн бол эмгэ нэлт 
тавилангаас мултарч чадах 
байлаа хэмээн умард Солон
го сын албаны хүмүүс хэдэн 
жи лийн өмнө тайлбарласан юм. 

“ливи загвар” нь анхны утгаа
раа цөмийн зэвсгээс татгалзах 
то хиол долд хориг арга хэмжээг 
цу цалж, эдийн засгийн дэмжлэг 
үзүүлэх гэсэн санаа илэрхийлж 
байв. 

“АНуын дэд ерөнхийлөгчийн 
амнаас ийм биеэ тоосон, тэнэг 
анхааруулга гарсанд АНутай 

харилцах харилцааг хариуцдаг 
миний бие гайхаж барахгүй 
байна” хэмээн хатагтай Чой 
мэдэгдлээ. 

Ноён трамп зургадугаар сарын 
12нд Сингапурт ноён Кимтэй 
уулзах ёстой. уг уулзалт умард 
Солонгосыг цөмийн зэвсгээс 
ан гиж руулах явцыг эхлүүлнэ 
хэмээн АНуын удирдагч най
даж байна. Вашингтоны “ганц 
тал барь сан” шаардлагаас үүдэн 
Пхеньян сүүлийн үед хилэнт 
мэдэгдэл гаргах болсонтой 
уялдан түүхэн уулзалт болох эсэх 
нь эргэлзээ төрүүллээ. 

“АНу бидний сайхан сэтгэлийг 
гутаан доромжилж, хууль бус, 
цадиггүй өдөөн хатгалга өр
нүүл сээр байвал уулзалтад 
орол цох эсэхээ дахин эргэцүүлэх 
сана лыг миний бие манай дээд 
удирдагчид тавих болно” хэмээн 
хатагтай Чой анхааруулав. Ноён 
трамп ч уулзалт болох эсэхэд 
эргэлзэж буйгаа илэр хийл сэн юм. 
уулзалтад баримтлах талуу дын 
байр суурь гүн зөрчилтэй нь гол 
бэрхшээл болж байна. өөрийнх 
нь “үнэмлэхүй дарамт” л ноён 
Кимийг ширээний ард суулгахад 

хүргэсэн тул АНу уулзалтын 
нөхцөлийг тогтоож, үр дүнг нь 
тодорхойлно хэмээн ноён трамп 
үздэг. 

харин умард Солонгос хүсэл 
сонирхлынхоо дагуу уулзалтад 
оролцохоор зөвшөөрсөн тул 
хэлэлцээ цөмийн зэвсэг бүхий 
эрх тэгш хоёр улсын түвшинд 
өрнөх ёстой хэмээн мэдэгдсэн. 

үүний зэрэгцээ Пхеньян 
нь цөмийн зэвсгээс ангижрах 
үнэнхүү хүсэл эрмэлзэлтэйгээ 
харуулах үүднээс Пунгери дэх 
цөмийн туршилтын полигоноо 
пүрэв гарагт устгахаар бэлтгэж 
бай лаа. Мөн түүхэн үйл явдлын 
гэрч бол гохоор хэд хэдэн сэт
гүүлч урьсан. гаднын шинжээч, 
эр дэмт дийг уг үйл явдалд 
орол цуу лахгүй. Ноён трампын 
“хүчин зүт  гэ лийн ач” хэмээн анх 
үнэ лэгд сэн цөмийн туршилтын 
полигон устгах ажил эдүгээ 
шинжээчдийн шүүмжлэлд 
өртөж эхэллээ. Полигон устгах 
нь умардын дэглэмийн цөмийн 
хөтөлбөрийн цар хүрээг үнэлэх 
гэрч баримтыг үгүй 
хийж буй хэрэг хэмээн 
шинжээчид үзэж байна.

Пхеньян АНУ-ын “тэнэг” удирдлагыг зад 
шүүмжиллээ

Худалдааны нөхцөл 
иений ханшийг 
чангаруулав

Иений ханшийн өсөлт
(Ам.доллартай харьцуулсан)

00:00

110.00

109.80

109.60

109.40
01:00

BBM©

BBM©

Эдвард Уайт
геополитикийн нөхцөл мууд

санаас хөрөнгө оруулагчид 
эрсдэлгүй бүс нутгийг илүүд үзэх 
болсонтой уялдан япон валютын 
ханш пүрэв гарагт сайжирлаа. 

геополитикийн бүрхэг нөх
цөлд швейцар франктай адил 
бас нэг найдвартай валют болдог 
иений ханш АзиНомхон далайн 
бүсийн өглөөний арилжаагаар 
0.5 хувиар сайжирсан нь тав
дугаар сарын 14нөөс хойш 
тохиолдож буй үнэмлэхүй өсөлт 
юм. “Ногоон”ыг валютын сагсан 
дахь бусад мөнгөтэй харьцуулдаг 
хэмжүүрам.долларын индекс 
мөн хугацаанд дөнгөж 0.1 хувиар 
суларсан нь иений өсөлт нэгдсэн 
улсын валют ханшаас төдийлэн 
шалтгаалаагүйг ха руулав. 

АНу, БНхАу, умард Солон
гос зэрэг улсын харилцааг 
муут гасан хэд хэдэн үйл явдал 
болс ны дараа иений ханш өсөв. 
АНуын Ерөн  хий лөгч дональд 
трамп, БНАСАуын удирдагч 
Ким Жон ун нар зургадугаар 

сарын 12нд уулзахаар товлосон 
дээд хэмжээний уулзалт болох 
эсэх нь эргэлзээтэйг умард 
Солонгосын мэдээллийн 
төв агентлаг пүрэв гарагт 
анхааруулсан.  

АНуд лхагва гарагийн 
орой ноён трамп худалдааны 
асуудал хариуцсан албаны 
хүмүүстээ автомашины импорт 
үндэсний аюулгүй байдалд 
халгаатай эсэхийг судлах үүрэг 
өглөө. Бээжин өмнөд хятадын 
тэнгис дэх арлуудыг цэрэг
жүүл сээр байгаатай уялдан 
АНу далайн цэргийн томоохон 
сур гуу лилалтдаа хятадыг урь
сан урилгаа саяхан хүчингүй 
болголоо. 

Бизнесийн эрсдэл тооцох 
хандлага Ази тивд төдийгүй 
Европын худалдаанд нөлөөлж 
буйгаас лхагва гарагт япон 
иен, швейцар франк аль аль нь 
өссөнийг Wespacын 
шинжээчид онцолсон 
юм. 



Д.Трамп автомашины 
импортыг шалгаж эхэллээ

ВВМ©

Шэннон Бонд
Нэгдүгээр улиралд Uber 

ком пани алдагдлаа багасгаж, 
ирэх жил анхдагч зах зээлд 
нээлт тэй хувьцаа гаргахын 
тулд санхүүгийн үзүүлэлтээ 
дээшлүүлэхийг оролдож байна. 
Машин дуудлагын үйлчилгээний 
тус компани 62 тэрбум ам.дол
ларын тендерийн санал зарлажээ. 
уг саналын хүрээнд Coatue Man
agement хедж сан болон Uberийн 
одоогийн хөрөнгө оруулагчид 
болох Altimer Capital, TPg 
компаниуд хувьцаа эзэмшигчдээс 
400600 сая ам.долларын хувьцааг 
ширхэгийг нь 40 ам.доллараар 
худалдан авах аж. шинэ 
хөрөнгө оруулалт тус компанийн 
боломжит үнэлгээг 60 тэрбумаас 
дээш гаргах бөгөөд SoftBankны 
хөрөнгө оруулалтын дараа уг 
хэмжээ 48 тэрбум руу унасан 
юм. Uber 2016 онд мөнгө босгох 
үед 68 тэрбумаар үнэлэгдэж 
байв. өнгөрсөн онд үүсгэн 
байгуулагч трэвис Каланикийг 
тойрсон дуулиан шуугиан гарсны 
дараа гүйцэтгэх захирлын албан 
тушаалд ирсэн дара хосровшахи 
IPO хийхийн өмнө алдагдлыг 

зогсоож, компанийн нэр хүндийг 
сэргээхэд голлон анхаарчээ.

2017 оны гуравдугаар улиралд 
741 сая ам.доллар байсан алдагд
лыг энэ оны эхний гурван сард 
577 сая болтол нь бууруулж 
чадсаныг лхагва гарагт хувьцаа 
эзэмшигчдэд тараасан тайланд 
дурджээ. Uber түүнчлэн 
тус платформыг ашиглан 
хувиараа ажилладаг жолооч 
нарыг үл хайхарч байна гэсэн 
шүүмжлэлийг няцаахын тулд 
Европт эрүүл мэндийн хөнгөлөлт 
нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа 
зарлав. Эднийх ирэх сараас эхлэн 
150 мянган жолоочид эрүүл 
мэндийн төлбөр, ослын дараах 
эмчилгээний зардал, жирэмсний 
тэтгэмж олгохоор бэлтгэж байна.

Мөн их Британид жолооч ба 
компанитай хамтран сайн дурын 
даатгалд хамруулах арга хэмжээ 
хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд АНу
д мөн ийм систем нэвтрүүлжээ. 
Европт хэрэгжүүлэх тэтгэмж, 
хөнгөлөлтийн арга хэмжээ нь 
тус компанийн хувьд анхны 
бүрэн хэмжээний нийгмийн 
халамжийн хөтөлбөр юм. Ноён 
хосровшани хэлэхдээ улирлын 

дүн өөрийн таамгаас давсан 
бөгөөд цаашид унаа дуудах болон 
хоол хүргэл тийн үйлчилгээндээ 
илүү идэвх тэй хөрөнгө оруулна 
гэж мэдэгдсэн байна.

түүнийг бизнесийн удирдлагыг 
гартаа авснаас хойш тус компани 
өндөр өртөгтэй зах зээлээс гарч, 
орон нутгийн өрсөлдөгчдийг 
цохихын тулд ихээхэн зардал 
гаргажээ. үүнд Зүүн өмнөд 
Азийн бүс багтаж, эднийх 
хувьцаагаа эргүүлэн авсны 
хариуд SoftBankаар дэмжүүлсэн 
нутгийн өрсөлдөгч grabын 
бизнес дэх оролцоогоо хумьсан 
байна. Энэ улиралд дуудлагаар 
Uberт төлсөн мөнгөний хэмжээ 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 55 хувь 
өсөж, 11.3 тэрбум ам.долларт 
хүрчээ. Жолооч нарын төлбөр, 
санхүүжилт, татвар, хураамжийг 
хассаны дараах цэвэр ашиг нь мөн 
хугацаанд 70 хувиар нэмэгдэж, 2.6 
тэрбум ам.доллар болсон байна. 
тус компани жолооч, зорчигчдыг 
татах урамшууллаа зогсоож, 
орлогоо нэмэх арга хэмжээ 
авснаар ийм үр дүн 
үзүүллээ гэж шинжээчид 
дүгнэжээ.

байгууллагын захирал Жон 
Боззелла “Америкийн хэрэг
лэгчдэд муу өдөр боллоо. АНуын 
авто үйлдвэрлэл цэцэг лэн хөгжиж 
байна. одоо үйлдвэрлэл явуулж 
буй 13 компани удахгүй нэмэгдэж 
14 болно. өнгөрсөн онд Америк 12 
сая машин үйлд вэрлэсэн. Бидний 
мэдэхээр хэн ч ийм хамгаалалт 
хүсээгүй. ийм алхам сонголтыг 
багасгаж, үнийг зайлшгүй өсгөнө” 
хэмээн тайлбарлав.

232 дугаар заалтаар мөрдөн 
байцаалт хийх нь заавал тари
фыг өсгөнө гэсэн үг биш. уг 
үйл явц хэдэн сар үргэлжилж, 
Ерөнхийлөгчид зөвлөмж гаргаж 

өгөх ёстой. ган, хөнгөн цагааны 
тарифын хувьд арга хэмжээ 
зарлаж, хэрэгжүүлэх хүртэл бараг 
жилийн хугацаа шаардагдсан. 
үүнийг үл харгалзан компаниуд 
болон улс орнууд тарифын 
хөнгөлөлт эдлэхийн тулд лобби 
хийсээр байна. Европын холбоо, 
Канад, Мексикт олгосон түр хөнгө
лөлт ирэх сарын 1нээс дуусгавар 
болно. өнгөрсөн онд АНу 191.7 
тэрбум ам.долларын өртөгтэй 
8.27 сая суудлын ба хөнгөн 
ачааны машин импортолсноос тэн 
хагасаас илүү нь хойд Америкийн 
чөлөөт худалдааны гэрээний 
гишүүн Канад, Мексикээс иржээ. 

Sony-гийн шинэ босс хиймэл оюун 
ухаанд төвлөрнө
Кана Инагаки

Sonyгийн шинэ захи рал 
Кеничиро ёшида өгөдөл ба 
хиймэл оюун ухааныг компа
ний хаа аврах стратеги болгож, 
Amazon ба google зэрэг 
компаниуд Японы технологи, 
энтер тэйн мент группт оршихуйн 
аюул учруулж байгааг анхаа
рууллаа. тэрбээр дөрөвдүгээр 
сард албан тушаалаа авснаас 
хойш анх удаа хэвлэл мэдээллээр 
ярихдаа “Amazon, google, Face
book мэтийн өгөгдлийн мега 
тоглогчид маш хүчирхэг тул бүх 
зүйлийг хийж чадна. Бидний зах 
зээлд үлдэх сорилт нь өгөгдөл ба 
хиймэл оюун ухаа ныг хэр хянаж 
чадахаас хамаар на. Миний хувьд 
хямралын хүчтэй мэдрэмж төрж 
байна” гэжээ.

Sony компани контент ба 
технологийн хөрөнгө оруулалтаа 
сэргээхээ зарласны дараахан ноён 
ёшида ийм тайлбар хийлээ. хоёр 
өд рийн өмнө тус компани eMI 
Musicийн хяналтын багцыг 2.3 
тэрбум ам.доллараар худалдан 
авч, стриминг үйлчилгээнд 
түшиг лэсэн хөгжмийн аж 
үйлдвэрт эргэж ирснээ зарласан 
юм. хэрэг лээний цахилгаан 
барааны салбар нь доголдсоноос 
ихээхэн алдаг дал хүлээсэн тус 
компани онлайн тоглоом, видео, 
хөгжмийн стри мингээс орлогоо 
өсгөсөн байна.

Энэхүү стратегийн хүрээнд 
ноён ёшида тоглоом, санхүүгийн 
үйлчилгээ, ухаалаг утас зэрэг янз 
бүрийн хэрэгсэл, платформоос 
хэрэг лэгчдийн өгөгдөл цуг
луулахаа мэдэгдэв. Sony асар 
том өгөгдлийн платформтой 
Apple болон бусад технологийн 
аваргуудтай шууд өрсөлдөхийг 
зориогүй гэнэ. гэвч ноён ёшида 
хэлэхдээ, өөрийн өгөгдлийн 
сангаа (PlayStationы тоглоомын 
үйлчилгээний сар бүрийн 80 сая 
идэвхтэй хэрэглэгч гэх мэт) илүү 
сайн ашиглаж, хэрэглэгчдийн 
таашаалд нийцсэн контент 

үйлдвэрлэнэ хэмээн онцлов.
тэрбээр “Бид хэрэглэгчидтэйгээ 

ойр байхыг хүсдэг. Миний 
бодлоор энэ бол манай сэргэх арга 
зам” хэмээв. Энэ зорилгоор Sony 
компани PS Vue үйлчилгээгээ Net
flix-ийн	тэргүүлдэг	шахцалдсан	
зах зээлд цаашид үзүүлсээр байх 
аж. Jefferies фирмийн шинжээч 
Атул гояал “Sony энэ бизнест 
өрсөлдөх давуу тал байхгүй 
нь болор шиг тодорхой зүйл. 
Эднийх сүүлийн гурван жилд нэг 
сая хэрэглэгчтэй байж үзээгүй” 
гэжээ. гэвч ёшида хэлэхдээ PS 
Vue үйлчилгээ хэрэглэгчдийн 
таашаалын талаар бодит цагийн 

үнэ цэнтэй мэдээлэл өгдөг хэмээн 
тайлбарлав.

хоёрдугаар сард Sony Японы 
таксины компаниудтай хамтарч, 
унаа дуудах үйлчилгээ нэвтрүү
лэхээр төлөвлөж буйгаа зарласан. 
Эднийх түүнчлэн Appleын 
ухаалаг утсанд суулгасан дүрс 
мэдрэгчийг шинэчилж, өөрийн 
жолоодлоготой машинд зориулан 
борлуулалтаа өсгөх боломж 
хайж байна. Ноён ёшида “Бид 
хөдөлгөөний аюулгүй байдалд 
хувь нэмрээ оруулна” гэсэн 
боловч өөрөө ма шин 
үйлдвэрлэх төлөвлөгөө 
алга гэсэн юм.

Uber хувьцаагаа гаргахын өмнө 
алдагдлаа танажээ

тохиромжгүй” хэмээв.
трампын мэдэгдлийн дараах 

өглөө Ази, Номхон далайн бүсэд 
арилжаа эхлэхэд токиогийн 
хөрөнгийн бирж дээр Toyo
taгийн хувьцаа 2.3, Nissanых 
1.2,  Hondaгийнх 1.8 хувиар тус 
тус унаж, Topix индексийг 0.8 
нэгжээр доош татлаа. Мөн Сөүлд 
Hyundai ийн хувьцаа 1.4 хувиар 
хямдарчээ. ган, хөнгөн цагааны 
тарифыг эсэргүүцэж буй Европын 
холбоо дээрх арга хэмжээнд 
зэвүүцэж, хариу тариф тогтоох 
нь бараг гарцаагүй гэж 
шинжээчид таамаглаж 
байна.

Худал дааны 
хуулийн 

232 дугаар 
заалтын дагуу 

суудлын болон 
ачааны машин, 

эд ангийн 
импортод 

шалгалт 
хийхийг 

Худалдааны 
сайд Вилбур 

росст 
даалгаснаа 
мэдэгджээ.

Машин 
дуудлагын 
үйлчилгээний 
тус компани 
62 тэрбум 
ам.дол ларын 
тендерийн 
санал 
зарлажээ.

Шон Доннан
Ерөнхийлөгч трампын засаг 

захиргаа автомашины импортод 
үндэсний аюулгүй байдлын 
шалгалт хийж эхэлвэл Европ, 
Япон, өмнөд Солонгосоос 
оруулдаг машинд шинэ тариф 
тогтоох замыг засаж, дэлхийн 
худалдааны сөргөлдөөнийг 
хурцатгаж магадгүй юм. Ноён 
трамп лхагва гарагийн орой хэлсэн 
үгэндээ 1962 оны худал дааны 
хуулийн 232 дугаар заалтын дагуу 
суудлын болон ачааны машин, эд 
ангийн импортод шалгалт хийхийг 
худалдааны сайд Вилбур росст 
даалгаснаа мэдэгджээ. тэрбээр 
үндэсний аюулгүй байдлын тухай 
уг заалтыг ашиг лан энэ оны эхээр 
ган ба хөн гөн цагааны импортод 
тариф тогтоосон юм.  

Ноён росс уг шалгалтыг 
санаа чилснаа мэдэгдээд “хэдэн 
арван жилийн турш гадаадын 
импорт манай дотоодын авто аж 
үйлдвэрлэлийг нурааж байгааг 
нотлох баримт бий. худалдааны 
яам бүх талын, шударга, ил тод 
шалгалт явуулж, ийм импорт 
дотоод эдийн засгийг сулруулж, 
үндэсний аюулгүй байдлыг 
доошлуулж байгаа эсэхийг 
тогтооно” хэмээн онцлов. үүний 
өмнөхөн ноён трамп твит тертээ 
“Америкийн агуу авто үйлд
вэрлэгчдэд удахгүй сайн мэдээ 
ирнэ. та нар олон арван жилийн 
турш ажлын байраа бусад орон 
алдаж, хангалттай удаан хүлээлээ” 
хэмээн жиргэсэн аж.

гэвч гадаадын машинуудыг 
АНуын зах зээлд борлуулдаг 
дилерүүдийг нэгтгэдэг холбоо 
дээрх алхмыг Америкийн 
хэрэглэгчид болон олон тэрбумын 
эргэлттэй салбарт хохирол 
учруулахыг анхааруулав. тус 
холбооны ерөнхийлөгч Коди ласк 
“Автомашины импортыг үндэсний 
аюулгүй байдлын асуудал мэт 
авч үзэх нь Америкийн хэрэг
лэгчид, дилерийн ажилт нуудын 
хувьд өөр рүүгээ далласан эдийн 
засгийн сүйрэл болно” хэмээн 
ярьжээ. global Automakers 

уг гэрээг хэлэлцэхэд орол цсон 
Мексикийн эдийн засагч луис 
де ла Калле хэлэхдээ “232 дугаар 
заалтыг ган, хөнгөн цагаанд 

ашигласан нь дэлхийн худалдааны 
байгуул лагын журмыг зөрчсөн 
эрх зүйн эсрэг хэтрүүлсэн явдал 
байсан. Автомашинд ашиглах нь 

японы хөрөнгийн биржийн TOPIX индекс
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шивээхүрэнСэхэ боомтоор 
өнгөрсөн сард 1.56 сая тонн нүүрс 
БНхАуын талд нийлүүлжээ. Энэ 
нь сүүлийн 26 жилийн хамгийн өн

дөр дүн болсон талаар өМөЗоы 
Эзнээ хошууны боомт мэдээллээ. 
Нарийнсухайтын бүлэг ордод 
олборлолт хийж буй компаниуд 
шивээхүрэнСэхэ боомтоор 
нүүрсээ экспортолдог. тус боом
тоор өдөрт 1500 автомашин нүүрс 
тээвэрлэн гарах боломжтой боловч 

одоогоор дунджаар 750850 
тээврийн хэрэгсэл нэвтэрч бай на. 
дөрөвдүгээр сарын 23нд БНхАу
ын талтай тохиролцсоны да гуу 
цайны завсарлагагүйгээр боом
тоор нүүрс нэвтрүүлэхэд өдөрт 
1403 автомашин гарч байжээ.

уг боомтоор нүүрсээ экспор

толдог Southgobi Sands компани 
оны эхний дөрвөн сард нэг сая 
орчим тонн нүүрс экспортолжээ. 
тус компани хоёр сая тонн 
нүүрс баяжуулах хүчин чадалтай 
үйлдвэрээ энэ сард багтаан 
ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж 
байгаа аж. харин МАК компани 

нэг сая тонн нүүрс угаах хүчин 
чадалтай үйлдвэрийнхээ ба
рилгын ажлын 80 хувийг хийж 
гүйцэтгээд байгаа юм. Мөн 
“өсөх зоос” компани нүүрс 
угаах үйлдвэрийнхээ барилгын 
ажлыг долдугаар сард эхлэхээр 
төлөвлөөд байна.

Татварын 
орлогын 
хэмжээнээс илүү 
шударга систем 
чухал

Ноён жэймс 
Андерсон 
Дэлхийн 
банкны Монгол 
дахь суурийн 
төлөөлөгчөөр 
дөрөв дэх 
жилдээ 
ажиллаж байна.
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Эдийн засаг

11ЗАСгийН гАЗрыН МЭдЭЭ СоНиН

ЗГМ ТОвЧХОН

АНУ-ын доллар 2,410.95

Евро  2,823.58

Японы иен 21.92

ОХУ-ын рубль 39.08

БНХАУ-ын юань 377.37

БНСУ-ын вон 2.23

вАЛЮТыН ХАНШ

» ТАРИАЛАЛТ

41
Хувь. Улсын хэмжээнд хаврын 
тариалалт 41 хувьтай байна. 
Оны эхний таван сарын 
байдлаар 264.5 мянган га-д 
тариалалт хийжээ. Үүнээс 
230.5 мянган га-д үр тариа, 5.8 
мянган га-д төмс, 2.3 мянган 
га-д хүнсний ногоо, 17.6 
мянган га-д тосны ургамал 
тариалжээ. Төмсний тариалалт 
37.5 хувь, үр тарианых 56.4 
хувь, хүнсний ногооных 27.6 
хувь, тосны ургамлынх 42.1 
хувьтай байгаа.  буюу хаврын 
тариалалт 41 хувьтай байна. 

» ИМпоРТ

84.8 
Сая ам.доллар. Ачааны буюу 
хүнд даацын автомашины 
импорт оны эхний дөрвөн 
сарын байдлаар өмнөх оны 
мөн үеэс 2.2 дахин өсөж, 5582-т 
хүрэв. Үүнийг мөнгөн дүнгээр 
тооцвол 84.8 сая ам.доллараар 
хэмжигдэж байна. Энэ нь 
өмнөх оны мөн үеэс 2.8 дахин 
өссөн үзүүлэлт юм. Импортолж 
буй хүнд даацын автомашины 
63 хувийг БНХАУ-аас, 10.7 
хувийг Япон улсаас, долоон 
хувийг БНСУ-аас оруулж 
иржээ.

» БоДЛоГыН хҮҮ

95 
Хувь. АНУ-ын төв банк 
бодлогын хүүгээ өсгөх 
магадлал 95 хувьтай байна 
гэж шинжээчид тооцжээ. Тус 
улсын ажилгүйдлийн түвшин 
17 жилийн доод түвшинд 
хүрснээс гадна цалингийн 
түвшин аажмаар өсөж байгаа 
аж. Мөн эдийн засгийн суурь 
үзүүлэлтүүд тогтвортой өссөн 
эерэг үзүүлэлттэй байгаа юм.

» ДЭЛхИйД

52.5 
Нэгж. Япон улсын 
үйлдвэрлэлийн салба рын 
худалдан авагч менеже-
рүүдийн индекс тавдугаар 
сард улирлын дүнгээр 52.5 
нэгж болж буурлаа. 

Б.Баярмаа
@bayarmaaZGM

Т.Элиса
Шинжээч

• Монгол Улс төсвийн 
алдагдал, өрийн хэмжээг 
бууруулах санхүүгийн 
менежментэд нийцэх хууль 
эрх зүйн орчинтой ч бүрэн 
хэрэгждэггүй. 

• хөрөнгө оруулагчид 
хамгийн түрүүнд таамаг 
гаргах боломжтой 
тогтвортой байдал, эрх зүйн 
орчинд анхаардаг.  

• Эдийн засгаа дэмжих 
чиглэлд анхаарах 
шаардлагагүй үе гэж бий.

Дэлхийн банкны Монгол дахь 
суурин төлөөлөгч Жэймс Ан-
дер сонтой Монгол Улсын эдийн 
засгийн байдал, хөрөнгө оруу-
лалтын орчны талаар ярилцлаа. 

-та манай улсад суурин 
төлөөлөгчөөр дөрөв дэх жилдээ 
ажиллаж байна. энэ хугацаанд 
монголчууд юун дээр алдаж, 
ямар амжилт гаргасан гэж 
бодож байна вэ?

дөрвөн жилийн өмнө Мон
гол улсын эдийн засгийн 
өсөлт удааширч, гадаадын хө
рөн гө оруулалт огцом уна сан 
нь эдийн засагт хүнд тусаж 
байсан. харин одоо зөв чиг
лэлд маш ахицтай урагшилж 
байгаа. Эрх баригчид төсвийн 
шаард лагагүй зарцуулалтыг 
танас наар найдвартай байдлыг 
нэмэг дүүлсэн. Ялангуяа, 
өнгөрсөн жил гаруйн хугацаанд 
төсвийн алдагдал, зээлийн эргэн 

Бизнес эрхлэгчид аль нэг улсад их 
хэмжээний хөрөнгө оруулахаар 
зорьж ирээд тухайн орны 
хууль, эрх зүйн орчны талаар 
мэдэхийг хүсдэг. тэдэнд таамаг 
гаргах боломжтой тогтвортой 
байдал тун чухал. Макро эдийн 
засгийн үзүүлэлт нь дунд болон 
урт хугацаанд ямар байх вэ 
гэдгийг хөрөнгө оруулагчид 
эхлээд тооцдог. хөрөнгө оруу
лагчдад тухайн улсын нэр хүнд 
маш чухал. хэрэв бодлогын 
өөрчлөлтөөс болоод сэрэмжилж 
эхэлбэл тэдний итгэлийг олоход 
их хугацаа шаарддаг. харин 
тогтвортой болсон гэж үзвэл 
тэд эргээд л ирнэ.

Бүх л улс оронд улс төрийн 
орчинд байнга өөрчлөлт гарч 
байдаг. харин тэр улс төрийн 
нөхцөл байдал бодлогын 
түвшинд яаж нөлөөлөх нь 

өсөлтийг хадгална гэдэг хэцүү. 
2012 оны өсөлт саарсан нэг 
шалтгаан нь олон шинэ бодлого, 
шийдвэр гарсантай холбоотой. 
Эдийн засгаа дэмжих чиглэлд 
анхаарах шаардлага гүй үе гэж 
бий. Мөн тухайн үед дэлхийн зах 
зээлд түүхийн эдийн үнэ унасан 
нь нөлөөлсөн. хамгийн чухал 
нь түүхий эдийн үнэ дахиад 
хэдийд ч унаж болох учраас 
зөв зохицуулалт хийх хэрэгтэй. 
Эдийн засаг дандаа сайн байхгүй 
учраас нөхцөл байдал муугаар 
эргэсэн үед ч бэлтгэлтэй байх 
хэрэгтэй. тухайлбал, өнөөгийнх 
шиг таатай үед анхаарлаа 
сулруулж, үрэлгэн зан гаргахаас 
илүү нөөц чадамжаа нэмэх нь 
зүйтэй. 

түүнчлэн зөвхөн байгалийн 
баялагт найдалгүй боловсон 
хүчин, мэргэжилтнүүдийнхээ 
ур чадварыг нэмэгдүүлэх 
шаард лагатай. Бусад орон 
бо ловс ролын салбартаа их 
хэм жээ ний хөрөнгө оруулж 
байгаа. хэрэв үүнд анхаарлаа 
хан дуулж эхэлбэл санхүүгийн 
зах зээлийн хөрөнгө оруулалт 
нь хөрөнгийн зах зээлээс хүрт
дэг өгөөжөөс илүү их ашиг 
бүр дүүлнэ. Боловсон хүчнээ 
төрөлжүүлбэл байгууллагын 
хөгжил, цаашлаад улсын эдийн 
засагт эерэг нөлөөтэй. 

-засгийн газраас татварын 
багц хуульд өөрчлөлт оруула-
хаар зэхэж байна. үүнд та ямар 

чухал. улс төр тогтворгүй байх 
нь бодлогод заавал өөрчлөлт 
орно гэсэн үг биш. Монгол улс 
нийгмийн халамж, үйлчилгээнд 
шинэчлэл хийж, бүтээмжийн 
хэмжээг нэмэхийг зорьдог ч 
улс төрийн нөлөөлөл орох вий 
гэж сэрэмжилдэг. Энэ байдал 
эдийн засгийн орчны гол сорилт 
гэж хэлж болно. Энэ сорилт 
тул гамдсан асуудал биш ч ший
дэгдэхгүй олон жил болж байна. 

-2001-2012 онд монголыг 
азийн өсөж байгаа бар гэж 
нэрлэж байсан ч удалгүй 
эдийн засаг хямарсан. ойрын 
хугацаанд эдийн засаг тухайн 
үеийн хэмжээнд хүрч өсөх 
боломж харагдаж байна уу?

тухайн үед эдийн засгийн 
салбар огцом өссөн. үүнээс 
өмнө тааруу нөхцөл байдал 
удаан үргэлжилсэн. Ер нь өндөр 

Шивээхүрэн боомтын нэвтрүүлэх чадвар буурав
НүүРС

Огноо: 2018.05.25

МИАТ ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 
Агаарын хөлгийн үйлчилгээний ган эдлэл нийлүүлэх 
тухай MIAT/201801093 тоот харьцуулалтын тендерт үнийн 
санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 
10:00 цагаас өмнө www.tender.gov.mn хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт 
оролцогчдыг байлцуулан  2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны 
өдрийн 10:20 цагаас нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцохгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад 
мэдээллийг tender.gov.mn хаягаар авч болно.

ҮНИйН сАНАЛ АВАх УРИЛГА ТЕНДЕРИйН УРИЛГА

хУД, 10-р хороо, Буянт-Ухаа, МИАТ хК
(МИАТ Кх-ийн хашаан доторх нэг давхар цагаан байр-107 тоот

харилцах утас: 70049860)

төлөлтийн талаар хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээнүүд үр дүнгээ өгсөн.

Монгол улс төсвийн алдагдал, 
өрийн хэмжээг бууруулах сан
хүү гийн менежментэд нийцэх 
хууль эрх зүйн орчинтой. гэх
дээ эдгээр хууль, журмуудыг 
тодорхой хэмжээнд зөрчдөг. уг 
нь улстөрчдийн ажил бол ард 
иргэдийг төлөөлж үр ашигтай 
зарцуулах, менежментийг хя
налт даа байлгах явдал. 

-сүүлийн жилүүдэд хөрөнгө 
оруулалт буурсан. хөрөнгө 
оруу лагчдыг татахын тулд 
юунд түлхүү анхаарах ёстой 
вэ?

хөрөнгө оруулагчид нөөц 
баялаг, зах зээлийн дүн хэмжээ, 
стратегийн зорилт зэрэг үзүүлэлт 
тодорхой байгаасай гэж хүсдэг. 
гэхдээ эдгээрээс хамгийн чухал 
нь бодлогын тогтвортой байдал. 

Эдийн засаг таатай үед нөөц 
боломжоо нэмэх хэрэгтэй

байр суурьтай байна вэ?
татварын хууль, эрх зүйн 

орчинд өөрчлөлт оруулах 
шаард лага байгааг олон хө
рөнгө оруулагч ярьж байна. 
татвар буураасай гэж хүн бүр 
хүсдэг. гэвч бодит байдалд 
татвар л улсын орлогыг бүр
дүүл дэг шүү дээ. Эрүүл мэнд, 
дэд бүтэц, хүлэмжийн хий, 
агаа рын бохирдлыг бууруу
лах санхүүжилтийг үүгээр л 
шийднэ. тэгээд ч Монголын 
тат ва рын хэмжээ бусад орных
той харьцуулахад бага байдаг. 
татварын орлогын хэм
жээнээс илүү тэгш, шударга 
системтэй байх нь чухал. Бид 
орлогын татварын системийг 
сайжруулахыг дэмжиж байгаа. 
улсынхаа татварын асуудалд 
маш алсын хараатай хандах 
хэрэгтэй.  

С.Батсайхан / ЗГМ©

Огноо: 2018 оны 05 дүгээр сарын  25 ны өдөр 
Тендер шалгаруулалтын нэр: Ахуйн байр №1-н гадна болон дотор засвар хийлгэх 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БЗ-2018/104

“ДЦС-4” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ахуйн байр №1-н гадна болон дотор засвар хийлгэх” тухай цахим тендер 
ирүүлэхийг урьж байна. 

Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.
gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авна уу. 

Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 100.000 /Зуун мянга/ төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой. 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. 
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн жил тус бүрийн борлуулалтын орлого нь тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс 

багагүй байна. 2016,2017 он тус бүрээр
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс 

багагүй байна. 
3. Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил. 2016, 2017он 
4. сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын турглага ирүүлэх  (2016, 2017 он)
5. Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх: “тийм” Барилга угсралт 2.1.1,  заалтын дагуу
 Тендерийн хамт 3,856,000 дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
 Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө. 
Хүчинтэй байх хугацаа: 2018 оны 09 дугаар сарын 09 -ний өдөр дуустал
Тендерийг 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим системээр илгээх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт 

оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ. 
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй, Дотоодын давуу эрх тооцохгүй. 
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, Эрчим хүчний гудамж, 
“Дцс-4” ТөхК-ийн Захиргааны байр, 3 дугаар давхар, 310 тоот өрөө худалдан авах ажиллагааны хэлтэс 

Утас 7018-1309,  7000-1357, 7017-1357, Факс 7018-1309  7000-1357
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Уул уурхай

ShanghaI 
COMPOSIte

hang Seng KOSPIS&P 500 tOPIxDOW JOneS FtSe 100 nIKKeI 225

0.015%
0.45% 1.82%

0.08%0.33%0.32%
1.1%

0.21%

ЗАХ ЗЭЭЛИйН ГОЛ үЗүүЛЭЛТ:

“ Та ва н т ол г о й ”  Х К -
ийн гүйцэтгэх захирал 
Р.Сэддоржтой ярилцлаа. 

-“тавантолгой” хК мон-
гол улсын тор 100 аж 
ахуйн нэгжийн эхний тавд 
шалгарчээ. 2017 оны ажлын 
амжилтаасаа хуваалцаач?

“ тавантолгой” хКийн 
хувьд 2017 онд 4.1сая тонн 
нүүрс олборлон борлуулж, 427.9 
тэрбум төгрөгийн борлуулалт 
хийж, улс орон нутгийн 
төсөвт 183.4 тэрбум төгрөг 
төвлөрүүлсэн. татвар төлөлтийн 
хувьд улсдаа эхний 5р байранд 
эрэмблэгдлээ. Нүүрсний салбарт 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
компаниудын хувьд 2р байранд 
орж байгаа юм. өнгөрсөн онд 
компани 141 тэрбум төгрөгийн 
цэвэр ашигтай ажилласан 
бөгөөд үүний 90 гаруй хувийг 
хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол 
ашиг болгон хуваарилалаа. 
Нэгж хувьцаанд авч үзвэл 2410 
төгрөг ногдож байна. өмнөговь 
аймгийн хувьд хамгийн том 
хувьцаа эзэмшигч (51%) 
болохын хувьд 64.7 тэрбум 
төгрөгийн ногдол ашиг авсан 
байгаа. өнгөрсөн 10 жилийн 
хугацаанд компанийн цэвэр 
ашгаас өмнөговь аймгийн 

Р.Сэддорж: Татвар төлөлтөөрөө 
бид улсдаа шилдэг тавд тогтмол 
шалгарч ирлээ
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хувьд таван толгойн бүлэг 
орд дээр MV000287/A тусгай 
зөвшөөрлийн талбайд нүүрс 
олборлолт, борлуулалтын үйл 
ажиллагаа явуулж ирлээ. 1966 
онд ордыг анхлан эзэмшиж 
өнөөдрийг хүртэл 52 дахь 
жилдээ үйл ажиллагаагаа 

өмчлөлийн бүтэц

хувьцаа эзэмшигчдийн 
харьяалал

тасралтгүй явуулж байна. 
Компанийн өмчлөлийн хувьд 
маш онцлогтой. өмнөговь 
аймаг 51 хувийг эзэмшдэг 
бол үлдсэн 49 хувийг нь 
Монголын хөрөнгийн бирж 
дээр худалдаалж, Монгол улсын 
болон гадаадын улс орны иргэд 

аж ахуйн нэгжүүд эзэмшиж 
байна.  Монголын хөрөнгийн 
бирж дээр 1995 оноос хойш 
арилжаалагдаж байгаа шилдэг 
хувьцаат компани. 

-өнгөрсөн жилүүдийн 
болоод одоогийн эдийн засгийн 
нөхцөл байдлын талаар 
мэдээлэл өгөөч?

өнгөрсөн 52 жилийн 
түүхэнд олон үе шат, хүндрэл 
бэрхшээлийг даван туулж 
өнөөдрийн энэ амжилтад 
хүрчээ. Зах зээлийн нийгэмд 
шилжин орсон буюу 1995 он, 
нүүрсний анхны экспортыг 
эхлүүлсэн 2004 оноос хойш 
дан ганц дотоод хүчин зүйлээс 
шалтгаалахгүй гадаад зах 
зээлийн нөхцөл байдлаас 
ихээхэн хамаарах болсон. 2011 
он дуустал нүүрсний зах зээлд 
өсөлт гарсан. гэвч 2016 оны 
эхний хагас хүртэл гадаад зах 
зээлд хүндрэлтэй нөхцөл байдал 
гарч уурхайнууд хаалга барих 
хүртэл хямарч байсан. харин 
сүүлийн хоёр жилд нүүрсний 
гадаад зах зээлд үнийн өсөлт 
гарч бидний хувьд, хувьцаа 
эзэмшигчдийн маань ч хувьд 
таатай нөхцөл үүссэн. Компани 
2017 онд орлогоо 251.4 тэрбум 
төгрөг буюу 142.4 хувиар 

нэмэгдүүлж, 427.9 тэрбум 
төгрөгт хүргэлээ. Цэвэр ашгийн 
хувьд 86.9 тэрбум төгрөг 
буюу 2.6 дахин нэмэгдүүлж 
141 тэрбум төгрөгт хүрсэн.
Нүүрс борлуулатын хэмжээ 
нэмэгдэхээс гадна нүүрсний 
үнийг гурав дахин нэмэгдүүлж 
өнөөдрийн байдлаар  нэг тонн 
нүүрсийг уур хайн ам нөхцөлөөр 
66 ам.дол лараар борлууж байна. 
2018 оны хувьд уурхайгаас 
таван сая тонн нүүрс олборлон 
борлуулах төлөв лөгөөтэй. 
Зах зээлийн нөхцөл байдал 
харьцангуй тогтвор той байна 
гэж үзэж байгаа.

- хувьцаат компани болсон 
23 жилийн хугацаанд орон 
нутгийн хөгжилд оруулсан 
хувь нэмэр хэр байдаг юм бол?

хувь нэмрийн тухайд өмнө
говь аймгийн болон, Цогтцэций 
сумын хөгжлөөс харагдана байх. 
өмнөговь аймгийн хувьд улсын 
төсвөөс санхүүжилт авдаггүй 
харин татвар төвлөрүүлдэг 
цөөн аймгуудын нэг. Сүүлийн 
жилүүдэд бүтээн байгуулалт, 
хөгжил дэвшлээрээ 21 
аймгаа тэргүүлж шалгарсныг 
санаж байгаа байх. өнгөрсөн 
жилүүдийн дунджийг аваад 
үзэхэд тавантолгой хКийн 
зүгээс төлсөн татвар, ногдол 
ашиг нь аймгийн төсвийн орлого 
бүрдүүлэлтийн 6070 хувь байж 
ирсэн байдаг. орон нутгийн өмч 
давамгайлсан, нээлттэй хувьцаат 
компаний хувьд засаглалын 
хамгийн ил тод хариуцлага 
өндөртэй гэж ойлгож болно. 
Монголын хөрөнгийн бирж 
дээр бүртгэлтэй байгаа 200 
орчим компаниудиас хамгийн 
их ногдол ашиг хуваариласан 
компаниар бүртгэгдсэн байдаг. 
2009 оны тавдугаар сард нэгж 
хувьцаа 970 төгрөг байсан. 
өнгөрсөн жил тухайн сард 4400 
төгрөг болсон харин, өнөөдрийн 
хувьд 10000 төгрөгийн ханштай 
худалдаалагдаж байгаа.Энэ 
тоо юу харуулж байна вэ гээд 
жишээгээр тайлбарлахад 2009 
онд манай хувьцаанд нэг сая 

төгрөгөөр хөрөнгө оруулсан 
хүний хувьцаа өнөөдрийн 
байдлаар 10 сая төгрөгийн 
үнэлгээтэй болсон байгаа юм. 

-хувьцаат  компани 
ашигтай ажиллаж, ногдол 
ашиг тараана гэдэг тухайн 
компа нийн чансаа, үнэ цэнийг 
илтгэж буй хэрэг л дээ.

Монголын хөрөнгийн 
биржид бүртгэлтэй байгаа 210 
компанийн хувьд өнөөдрийн 
байдлаар 1р зэрэглэлийн 
компанийн ангилалд хамаарч 
байгаа. Энэ ангилал нь 
компанийн үнэлэмж, ногдол 
ашиг тараалт, засаглалын 
зөв хэлбэрээр явж байгаа 
эсэх зэрэг олон шалгуураар 
ангилж тодорхойлогддог. нэг 
зүйлийг онцлоход манай 
компанийн 51/49 гэсэн бүтэц 
хамгийн оновчтой, үр дүнтэй, 
ач холбогдолтой болохыг 
практик амьдрал нотлон 
харууллаа. ийм бүтцэд ямар 
нэгэн байдлаар улстөрийн 
нөлөө дарамт шахалт 
ирдэггүй, хэн нэгний шахааны 
бизнес нутагшдаггүй, хараа 
хяналт маш сайн, шалгарсан 
загвар болохыг бидний ажлын 
үр дүн харуулж байна. ер 
нь манай улсын орон нутаг 
дахь компаниуд ийм бүтцийг 
жишиг болгоосой гэж боддог. 
Бид зах зээлийн үнэлгээний 
хувьд нийт компа ниудын 
тэргүүлэх эгнээнд явж байна. 
өнгөрсөн 52 долоо хоно
гийн үзүүлэлтийг авч үзэхэд 
хувьцааны үнэ 85013310 төгрөг 
болсон. Энэ нь тус хугацаанд 
нэгж хувьцааны үнэ 14.5 дахин 
нэмэгдсэн гэсэн үзүүлэлт 
гарч ирж байгаа юм. Жишээ 
болгоод сонир хуулахад анх 
хувьцаат компани болж байхад 
уурхайд маань ажиллаж байсан 
ажилчдаас хувьцаа эзэмшиж 
өнөөдрийг хүртэл ногдол ашгаа 
аваад явж байгаа манай ахмад 
уурхайчин байна. Сая гарсан 
шийдвэрийн дагуу жилдээ 600 
орчим сая төгрөгийг ногдол 
ашгаар аваад явж байна шүү дээ.

төсөвт зөвхөн ногдол ашгаар 215 
тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн.

-өмнөговь аймагт хэдэн 
оноос хойш ногдол ашиг 
хуваарилаж эхэлсэн бэ?

Эхлээд компанийн түүхийн 
талаар товчхон мэдээлэл 
өгье. Манай ком панийн 


