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Ердийн галаар түлэгддэггүй бүхнийг билгийн галаар сайтар шатаа 
Н.Ишданзанваанжил

ubinfo.mnбүрэлдэхүүн
компани
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gazeTTe

АМ.ДОЛЛАР ЮАНЬ РУБЛЬ

2454.05 377.68 38.82

АЛТ ЗЭС 10-ЧИНГИС БОНД ХУРАЛДАй БОНД

108.16
0.06%

94.470
0.05%

6786
0.19%

ГЭРЭГЭ БОНД

95.490
0.02%1269.01

0.14%

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

“Тавантолгой” гараанаас 
гарлаа

Монголд цэнэглэгч станц 
байгуулах бүрэн боломжтой
Ни сэх-Долоон буудал чиглэлд цэнэглэх 
станц байгуулах санал гаргажээ. > 6

Төслөөс жилд $2.8 тэрбумын экспортын, $400-
1,100 саяын татварын  орлого төвлөрнө. > 2

The History the of the Rail 
Gauge
Yakunin made a request to meet with Mongolian 
PM through the Russian Embassy. > 7ZG
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Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

ЦаГ аГаарЫн дэлГэрэнГYЙ мэдээллиЙГ 
8 дУГаар нүүрээС УнШина УУ.
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УЛс ТөР
ААноАТ-ын тухай хуулийн 
шинэчилсэн төслийг Сангийн 
сайд УИХ-д өргөн барилаа. 
Д.Мурат гишүүнтэй 
холбоотой Ерөнхийлөгчийн 
хоригийг УИХ хүлээн авав. 
УИх-д суудалгүй намууд 
“Оюутолгой”-н гэрээг ард 
түмнээр хэлэлцүүлэхийг 
шаардав. 
11 аймгийн ИТх-ын нөхөн 
болон дахин сонгууль боллоо. 

ЭдИйН зАсАг
ББСБ-уудын тусгай 
зөвшөөрлийн хүсэлтийг 
цахимаар авч эхэллээ. 
Монголбанк ээлжит бус 
дуудлага худалдаагаар зах 
зээлд 88.7 сая ам.доллар 
нийлүүлэв.  
"Гэгээн" нарны цахилгаан 
станц жилд 32 сая кВт эрчим 
хүч үйлдвэрлэнэ.
ТоП-20 индекс 19542.96 нэгж 
болж, 0.61 хувиар буурав.

НИйгЭм
Сэргээш хэрэглэсэн 
бөхчүүдийг улсын наадамд 
барилдуулахгүй.  
Япон хэлтэй, анагаахын 50 
оюутанг тэтгэлгээр суралцуулах 
саналыг тус улсын ЭСЯ тавив.  
Говийн их дархан цаазат 
газарт тахийн дөрвөн гүү 
нутагшууллаа. 
Монгол IT инженерүүд 
Мьянмарын хамгийн том 
оператор компанийн төслийг 
гүйцэтгэдэг.

дЭЛхИй
Ши Жиньпин гаднын үндэстэн 
дамнасан 20 орчим компанийн 
удирдлагыг хүлээн авч уулзав. 
холбооны нөөцийн системийн 
стресс тестийг АНУ-ын банкууд 
амжилттай давлаа.
Вена хотноо газрын тос 
олборлогчдын уулзалт санал 
зөрөлдөөнтэй үргэлжилж 
байна.  
Intel 30 жил ажилласан 
гүйцэтгэх захирлаа халсан 
нь менежментэд бэрхшээл 
учруулав.

ЦАГ АГААР

ТоР-20 индекс
(хувиар) 
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Жилд 1.5 сая тонн газрын тос боловсруулах үйлдвэр 10 жилийн дотор хөрөнгө оруулалтаа нөхнө.  12

үЗЭЛ БОДОЛ

Буруу бүхэн 
бидний буруу

ЦАГ үе

Г.Баярсайхан
@bayarsaikhanZGM

Ч.Дүйриймаа
ЗГМ

Байгалийн давагдашгүй 
хүчин зүйл гэх нэр томъёо 
бий. ухаант хүмүүн яаж ч 
хичээгээд байгалийн өмнө 
хүчин мөхөстөхийг хэлээд 
байгаа хэрэг. Энэхүү нэр томъёог 
зөвхөн байгаль дэлхий гэлтгүй 
бусад зүйлд ч ашиглаж болмоор. 
тухайлбал, улстөрчид өчнөөн 
жил шийдэх гэж “хичээгээд” 
чадаагүй ажлыг энэ ангилалд 
оруулж болно. уих-ын 
чуулганы хуралдааны үеэр 
хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайд Ц.Нямдоржийн тайлбарыг 
сонсоод ийм бодол төрсөн юм. 

Эрхэм сайд Захиргааны 
ерөнхий хуульд өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төсөл 
оруулж ирэх болсон шалтгаанаа 
“шүүгч нар авлигад өртдөг, 
танил талынхаа захиалгаар 
үйлчилдэг болсон. тиймээс 
засгаас гаргасан шийдвэрийг 
шүүх эрхгүй” гэж тайлбарлана 
лээ. уг нь шүүгчдийг шударга 
ажиллах механизм бүрдүүлэх 
ёстой субьект нь уих. 
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БНХАУ онлайнаар хуурамч бараа зарахыг хориглоно
Льюис Лукас

хятад улс Alibaba, JD.com, 
Tencent зэрэг платформоор 
зарагдаж буй хуурамч барааны 
хариуц лагыг платформыг 
хариуц  даг компаниудад 
хүлээл  гэх өргөн хүрээтэй хууль 
бат лахаар бэлтгэж байна. Баасан 
гарагт хятадын парламентаар 
хэлэлцсэн хуулийн төсөл нэг их 
наяд ам.долларын багтаамжтай 

дотоодын цахим арилжааны зах 
зээлд хандах бодлогод өөрчлөлт 
оруулах юм. 

хятадын онлайн худалдаанд 
хуурамч буюу стан дартаас 
доогуур бараа зарах явдал түгээ-
мэл. Бээжинд төвтэй Marbridge 
технологийн зөвлөх фирмийн 
захирал Марк Наткин “өнөөг 
хүртэл платформууд You-
Tube-тэй адил жишгээр ажиллаж 

ирсэн. хэрэв хэн нэгэн нь оюуны 
өмчийн эрх зөрчвөл YouTube-ийг 
шүүхэд өгч болдоггүй” гэсэн 
юм.

тэрбээр “одоо шинэ хуулиар 
онлайнд зарагдсан бараа 
хуурамч гэх асуудал үүсвэл 
хариуцлагыг Alibaba, JD.com, 
Tencent хүлээ хээр боллоо” гэжээ. 
Taobao,  Tmall гэх мэт худалдааны 
сайтууд хэрэглэгчийн эрхийг 

зөрчсөн буюу дуураймал бараа 
зардаг худалдаачдад авах 
арга хэмжээний зохицуулалт 
боловсруулж байна. худал-
даачид хуурамч бараа ны тухай 
мэдээллийг платформд өгч, 
компани шалгасны үндсэн 
дээр шаардлагатай бол сайтаас 
арилгах аж.  

ГАЗРыН ТОС БОЛОвСРУУЛАХ 
үйЛДвЭРИйН ТООЛУУР 
Гүйж ЭХЭЛЛЭЭ
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Нэг сая жуулчин татахад 
агаарын тээвэр, дэд бүтцээс 
гадна монголчуудын дотооддоо 
аялах соёл нөлөөлдгийг мэргэ-
жилтнүүд хэлж байна. “Аялал 
хийх маршрут их олон. До тоодын 
аялал жуулчлалаа хөгжүүлэхийн 
хэрээр жуулчид ч бас манай улсад 
жил бүр ирэх, удаан хугацаагаар 
аялах хүсэл нь нэмэгдэнэ” хэмээн 
Монголын аялал жуулчлалын 
холбооны мэргэжилтэн онцоллоо. 

Аяллын захиалгаа өгөх гэж 
байгаа жуулчдад тухайн орны 
аялал жуулчлалын маркетингаас 
гадна олон нийтийн сүлжээнд 
олон да гагч тай аяллын 
хорхойтнууд болон нэр хүнд 
бүхий аялагч блоггеруудын 
сэтгэгдэл, бичлэг шийдвэр 
гаргахад хүчтэй нөлөөлдөг аж. 
тиймээс тухайн орны иргэд нь 
дотооддоо хэр зэрэг соёлтой 
аялна төдий хэрээр гаднын 
жуулчдад эх орныхоо талаар 
эерэг сэтгэгдэл төрүүлдэг тухай 
Аялал жуулчлалын холбооны 
мэргэжилтэн М.Дархижав хэллээ. 
харамсалтай нь сүү лийн хэдэн 
жилд эрчээ авч буй дотоодын 
аялагчдын соёл төлөвшин тогтох 
яагаа ч үгүй байна.

Хамгийн том 
сурталчилгаа 
дам яриа 
байдаг
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“Тавантолгой” гараанаас гарлаа

тавантолгойн нүүрсний 
ордын эдийн засгийн үр 
өгөөжийг нэмэгд ү үлэх, 
дэд бүтэц барьж байгуулах 
зорилгоор хэд хэдэн арга 
хэмжээ авахаар Засгийн газар 
төлөвлөжээ.

Энэ хүрээнд “Эрдэнэс таван-
толгой” компанийн хувьцааны 
30 хүртэлх хувийг гадаад, 
дотоодын хөрөнгийн биржээр үе 
шаттай арилжиж, шаардлагатай 
хөрөнгө оруулалт татах төслийг 
Засгийн газар уих-д өргөн 
барьсныг баасан гарагт уих 
дахь олонхын бүлэг, Эдийн 
засгийн байнгын хороо, уих-
ын нэгдсэн чуулганаар яаралтай 
дэгээр хэлэлцэв. одоогийн 
байдлаар тавантолгойгоос 
нүүрс түүхийгээр нь, “Энержи 
Ресурс” угаасныг экспортолж 
байгаа. үнэ ханшийн хувьд 
түүхий нүүрс 65-70 ам.доллар, 
угаасан нүүрс 120-130 ам.доллар 
байгаа аж. хэрвээ нэгэнт бэлэн 
байгаа угаах үйлдвэрийг ашиг-
лавал жилдээ Монгол улсын 
төсөвт 600 орчим тэрбум 
төг рөгийн татварын орлого 
бүрэлдэнэ. 

тавантолгой уурхай, нүүрс 
баяжуулах үйлдвэр, түүнийг 
дагасан дэд бүтцийн төслүүд 
ашиглалтад орсноор жилд 
дунджаар 2.8 тэрбум ам.дол-
ларын экспортын орлого, улсын 
төсөвт жил бүр 400-1,100 сая 
амдолларын орлого төвлөрүүлнэ 
хэмээн уухү-ийн сайд хэллээ. 

2010 онд уих 39 дүгээр 
тогтоол гаргаж, “тавантолгой”-
н 1072 хувьцааг иргэн бүрт 
эзэмшүүлэх, тус ордыг эдийн 
засгийн эргэлтэд оруулах 

С.Батсайхан / ЗГМ©

ТОвЧХОН 
» хоРИГ  
Д.Мурат гишүүний бүрэн 
эрхийг түдгэлзүүлэхгүй 
байх УИХ-ын шийдвэрт 
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга хориг 
тавьсан.  Тэгвэл уг хоригийг 
парламент хүлээж авахаар  
болжээ. Ингэснээр хэрэв УЕП-
оос Д.Мурат гишүүний бүрэн 
эрхийг  түдгэлзүүлэх санал 
дахин өргөн баривал  УИХ-аар 
заавал хэлэлцэх нөхцөл бий 
боллоо.  

» нАМУУД  
МАХН болон парламентад 
суудалгүй бусад улс төрийн 
намын төлөөлөл Оюутолгойн 
гэрээний талаар ард түмний 
дунд санал асуулга явуулья 
гэсэн байр суурь илэрхийллээ. 
УИХ-аас байгуулагдсан 
Оюутолгойн гэрээг шалгах 
Ажлын хэсгийн дүгнэлтээ 
танилцуулах хугацаа 
өнгөрсөн долоо хоногоор  
дууссан.  Харин уг дүгнэлтийг 
танилцуулахаас өмнө 
дээрх  намууд байр сууриа 
илэрхийлэх ёстой гэж тэд 
үзжээ. 

» АЖлын хэСэГ  
Үндэсний их баяр наадмыг 
зохион байгуулах хорооны 
хуралдаан болж, сэргээш 
хэрэглэсэн нь тогтоогдсон 
бөхчүүдийг энэ жилийн 
Үндэсний их баяр наадмаар 
барилдуулахгүй байх шийдвэр 
гаргажээ.  

» ТөСөл  
Засгийн газраас санаачилсан 
ААНОАТ-ын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын 
төслийг Сангийн сайд 
Ч.Хүрэлбаатар УИХ-д өргөн 
барилаа.  
Төсөлд  зарлага тооцох 
зарчим, алдагдал шилжүүлэх 
хугацаа, үнэ шилжилтийн 
журам, эх үүсвэртэй 
орлогын тодорхойлолт 
гэх мэт татварын олон 
харилцааг орчин үеийн 
жишиг, шаардлагад 
нийцүүлэн тусгасан гэж сайд 
Ч.Хүрэлбаатар тайлбарлав.

шийдвэр гаргасан. гэвч иргэд 
хувьцааны өгөөж гэж нэг ч төгрөг 
хүртээгүй. түүнчлэн төслийн 
хүрээнд нэг ч тонн нүүрс 
угааж, нэг ч километр төмөр 
зам тавиагүй байна. тухайн үед 
“тавантолгой”-н 1072 ширхэг 
хувьцааны эзэмшигч болсон 2.5 
сая иргэний 300 орчим мянга нь 
нас барсныг мөн тодотгоё. 

олон жил дуншсан, сонгуу-
лийн мөчлөг бүрт улс төрийн 
намууд иргэдээс санал авах 
хэрэгсэл болгож ашигласан, 
төрийн өмч давамгайлсан гэдэг 
утгаараа улстөрчдийн нөлөөнд 
өртсөн уг ордыг эдийн засгийн 
эргэлтэд оруулахын тулд олон 
улсын хөрөнгийн бирж дээр 
нээлттэй хувьцаа гаргах нь 
зөв гэж тооцжээ. тэгэхдээ мөн 
тавантолгой-гашуунсухайт, 
таван толгой-Зүүнбаян, таван-
толгой-оюутолгой-ханги, 
таван толгой-Барууннаран 
чиглэ лийн авто замын 
төгс гөлөөс Цагаандэл уул 
чиглэлийн тусгай зориу-
лал тын авто зам болон 
тавантолгой-гашуунсухайт, 
тавантолгой-Зүүнбаян чиглэ-
лийн төмөр зам зэрэг төслийг 
эхлүүлэх талаар шуурхай арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр 
төсөлд тусгасан байна. төслийг 
хөдөлгөхийн тулд дамжин 
өнгөрөх тээвэр, угтуулан тавих 
нөхцөл, урьдчилгаа төлбөр, 
боомт ашиглалт, дэд бүтцийн 
бүтээн байгуулалт, хөрөнгө 
оруулалт, борлуулалтын нөхцө-
лийн талаар хөрш орнуудтай 
хэлэлцээ хийж хэрэгжүүлнэ. 
Мөн өмнөд бүсийн уул уурхайн 
төслүүдийн эрчим хүчний 
хэрэгцээг хангах цахилгаан 

станцыг тавантолгойн ордыг 
түшиг лэн барих асуудлыг 
эцэслэн шийдвэрлэх аж. 

“Эрдэнэс тавантолгой”-н 50 
хүртэлх хувь төрийн мэдэлд, 20 
хувийг ард иргэдэд, 10 хувийг 
аж ахуйн нэгжүүдэд, 20 хувийг 
хөрөнгийн биржээр дамжуулан 
гаднын хөрөнгө оруулагчдад 
худалдаалах нь зүйтэй гэдэг 
шийдвэр 2010 онд гарсан. 

иргэдэд нийт 14.75 хувийн 
хувьцааг албан ёсоор бүртгэл-
жүүлсэн байгаа учир 5.25 хувь 
төрийн багцад бий. түүнчлэн 
аж ахуйн нэгжид хуваарилсан 
10 хувийн 0.7 хувийг аж 
ахуйн нэгжүүд эзэмшилдээ 
бүртгэлжүүлсэн учир үлдсэн 9.3 
хувь нь төрийн багцад байгаа. 
ингээд төрийн мэдлийн хувийг 
тооцвол бараг 65 орчимд хүрнэ 
гэдэг дүгнэлт уухүЯ хийжээ. 
хувьцааны нэгж үнэл гээг 
өнөөгийн үнэлсэн 933 төгрөгөөс 
бууруулахгүй байхад анхаарч 
ажиллаж байгаа аж. 

2011 онд “Эрдэнэс-таван-
толгой” компани IPO хийх 
зорилгоор бэлтгэл хангаж 
байхад олон улсын санхүүгийн 
15 зөвлөх байгууллагаас үнэл-
гээний санал авсан байдаг аж. 
ингэхэд эдгээр байгууллага 
“Эрдэнэс-тавантолгой” компа-
нийг 4-28.8 тэрбум ам.долларын 
үнэлгээтэй гэсэн санал ирүүл-
жээ. 

Засгийн газар энэ төслөө 
үАБЗ-өөр өнгөрсөн 14-ний 
өдөр оруулж, хэлэлцүүлсэн аж. 
улмаар дэмжсэн гэдгийг уухү-
ийн сайд онцлов. 

Нэгдсэн чуулганы хэлэл
цүүлгийн үеэр УИХын зарим 
гишүүн уг асуудалтай холбог

дуулан тавьсан асуулт, 
УУХҮийн сайд болон Ажлын 
хэс гийнхний хариултаас онцлон 
хүргэе. 

Л.Амарзаяа: “Тавантолгой” 
ордыг ашиглахдаа усны асууд
лаа яаж шийдэх гэж байгаа вэ? 

Д.Сумъяабазар: өмнийн 
говийн уул уурхайн олбор-
лолтод ус тулгамдсан асуудал 
гэдэг нь хамгийн үнэн. 
гадаргуу гийн усыг ашиглах 
төслийг судалж байна. БоАЖЯ 
улаанбаатарчуудын хэрэглэсэн 
саарал усыг тийшээ хоолойгоор 
татах төсөл боловсруулж байгаа. 
Мөн “хэрлэн говь”, “орхон говь” 
зэрэг устай холбоотой нийт 
гурван ч төсөл бий. хамгийн 
боломжит хувилбарыг нь тус 
яамнаас оруулж ирэх байх. 
үАБЗ-өөс гаргасан зөвлөмжид 
Балгасын улаан нуурыг 
ашиглахгүй байх чиглэл гарсан.

Б.Ундармаа: Энэ төслийг 
дэмжиж байна. Гэхдээ 1072 
хувьцаа юу болж байгаа талаар 
мэдээлэл авмаар байна? 

Б.Ганхуяг: /“Эрдэнэс-таван-
толгой” компанийн захирал/ 
хувьцаат компанийн хүрээнд 
бид хурлаа тогтмол хийж байна. 
өнгөрсөн дөрөвдүгээр сарын 
сүүлээр хувьцаа эзэмшигчдийн 
хурлаа хийж дүрмээ шинэчлэн, 
компанийн бүтэц, статусыг нь 
нэлээн өөрчилсөн байгаа.  

А.Ундраа: “тавантолгой” 
ордод хийсэн судалгаануудаас 
харахад ордыг тогтвортой, 
урт хугацаанд ажиллуулъя 
гэвэл нүүрсээ заавал угаах 
шаардлагатай. одоогоор эрчим 
хүчний нүүрс бус зөвхөн 
коксжих нүүрс олборлож байна. 

ТоДРУУлГА & ЗАлРУУлГА 

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

санал, хүсэлт байвал

› INFO@zasaG.cO

Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй 
холбогдоно уу. 

Б.Энхжаргал 
@enkhjrglZGM 

Төслөөс жилд $2.8 
тэрбумын экспортын, 
$400-1,100 саяын 
татварын  орлого 
төвлөрнө

“ЗАСГИйН ГАЗрыН МЭДЭЭ” СОНИНы АлБАН ёСНы 
www.zgM.Mn ВЕБ САйТ АшИГлАлТАД ОрлОО. 

ШИнэлэГ ДИЗАйн, ШИлДэГ ТехнолоГИоР 
БүТээСэн МАнАй САйТААС: 

» ЭДИйН ЗАСАГ 
» УУл УУрХАй
» ТЕХНОлОГИ 
» УлС Төр
» НИйГМИйН МЭДЭЭ, МЭДЭЭлЭл
» Financial TiMEs СОНИНыГ УНшААрАй.

www.zgm.mn gO

IPO хийсний дараа бусад нүүр-
сээ ашиглах тал дээр анхаарах 
хэрэгтэй. тэр хугацаа хэзээ вэ? 

Д.Сумъяабазар: Баяжуулах 
үйлдвэр бол IPO хийхийн 
хамгийн гол үнэ цэнэ. Бид 
“Энержи ресурс” компанийн 
угаах үйлдвэрийг ашиглах 
талаар тус компанийнхантай 
ярилцаж байна. 

О.Содбилэг: IPO гаргахад 
нүүрсний худалдан авагч, 
худал дан авах гэрээ нь тодор
хой байж үнэ цэнэ нь тогтоно. 
Босгосон мөнгө төслийг бүрэн 
хэрэгжүүлэхэд хүрэх үү. Аль 
бирж дээр хувьцааг гаргах вэ? 

Д.Сумъяабазар: хонконг 
болон Нью-йоркийн хөрөнгийн 
бирж дээр гарах боломжтой гэсэн 
санал ирсэн. Мөн бидний зүгээс 
шанхайн хөрөнгийн бирж дээр 
гаргавал одоо байгаа үнэлгээ нь 
5-6 дахин илүү тогтоно гэсэн 
судалгаа хийсэн. Мөн олон 
улсын хөрөнгө оруулалтын 
банкууд саналаа илэрхийлсэн. 

Х.Нямбаатар: төрийн өмч 
давамгайлсан, улстөрчийн 
нөлөөнд автдаг байдлыг халахын 
тулд “Эрдэнэс тавантолгой” 
компанийг нээлттэй болгоё гэж 
байгаа Засгийн газрын төслийг 
дэмжиж байна.  

Н.Учрал: Бид “тавантолгой” 
орд дээр найман жил алдсан. Бид 
цаг алдах эрхгүй. Компанийн 
засаглалыг сайжруулахын 
тулд хөрөнгийн зах зээл дээр 
арилжаалах нь зөв. тиймээс 
“тавантолгой”-н 30 хувь дээр 
IPO гаргая гэдгийг дэмжих 
ёстой. 

Эцэст нь гишүүдийн олонх нь 
уг төслийг хэлэлцэхийг дэмжсэн 
юм.  

Төрийн өмч 
давамгайлсан 
гэдэг утгаараа 
улстөрчдийн 
нөлөөнд 
өртсөн 
“Тавантолгой”-
н ордыг 
эдийн засгийн 
эргэлтэд 
оруулахын 
тулд олон 
улсын 
хөрөнгийн 
бирж дээр 
нээлттэй 
хувьцаа гаргах 
нь зөв гэж 
тооцжээ.
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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

Б.Баярмаа

“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



ингэвэл шийдлүүд нь дорхноо 
гараад ирнэ. ганц нэг санаа 
хэлбэл, хүн бүр усны гутал 
өмсөх ёстой, их ус тогтсон үед 
явган зорчигч гэрээс гарахыг 
хориглоно гэх мэт. За тэгээд 
ямар хууль баталж, ямар арга 
хэмжээ авахаа Ц.Нямдорж 
тэргүүтэй сайд, дарга нар надаар 
хэлүүлэлтгүй мэдэх байлгүй 
дээ. 

төрийн байгууллагаар явж, 
ажил хөөцөлдөхөд хэцүү байна 
уу. Ажилтнууд нь хүнд суртал 
гаргаад, гар хараад, нааш 
цааш байнга явуулсан хэвээр 
л байгаа биз. Яагаад гэвэл энэ 
ч бас давагдашгүй хүчин зүйл. 
Аль социализмын үеэс л үүнийг 
шийдэх гээд чадаагүй юм чинь. 
тиймээс иргэд шүүмжлэх биш, 
энэ байдалтайгаа илүү сайн 
зохицож амьдрах шаардлагатай 
болж байна. хэрэв төрийн 
байгууллагаар үйлчлүүлэх 
гэж байгаа бол тэдэн цагийн 
өмнө ирэх ёстой, уруу дорой 
царайлж, ажилтнуудын өмнө 
бөхөлзөх ёстой гэсэн дүрэм 
журам гаргасан ч яадаг юм. 

Манай сайд чадах юм чинь… 
онцгой тохиолдолд ивээн 
тэтгэлэг хэлбэрээр мөнгө өгч 
болно гээд хуульчилбал бүр ч 
шулуудах нь тэр. угаасаа л ийм 
зүйл өмнө нь байсан, цаашид 
ч шийдэж чадахгүй болохоор 
албан ёсны болговол таарна, хэн 
хэндээ амар. өмнөө овоорсон 
хэргүүдээ шалгаж амждаггүй 
Авлигатай тэмцэх газрын ачаа 
хөнгөрөөд л ирнэ. 

Ер нь тэгээд цэцэрлэгийн 
хүртээмжийн асуудлыг ч 
давагдашгүй хүчин зүйл гэж 
ангилаад хууль гарган хүчээр 
шийдчихмээр байна. Эмээ, өвөө 
нар цэцэрлэгт явж чадаагүй 
ач, зээгээ заавал гэртээ харах 
ёстой гэсэн хууль батлаатахвал 
цаадуул чинь яаж ч чадахгүй. 
Эсэргүүцвэл шоронд хийнэ, 
торгоно гэж хуульчилсан 
ч яадаг юм. угаасаа манай 
хууль, хүчнийхэн айлгаж 
дарамтлахдаа хэнийг ч дагуу-
лахгүй. Эмээ, өвөө нар хуулиа 
даган мөрдөж байгаа эсэхийг 
нууцаар тагнавал илүү үр 
дүнтэй. Нямка сайд хэдэн 

хүнд үүрэг даалгавар өгөхөд л 
нөгөөдүүл нь тагнаж чагнахыг 
үзүүлж өгнө дөө. 

Бүр өргөн утгаар нь авч үзвэл 
манай нийгмийн өнөөгийн 
байдал ч давагдашгүй хүчин 
зүйл байгаа юм. 

улс орноо хөгжүүлэх олон 
сайхан хөтөлбөр, дэд бүт-
цийн олон том төсөл ярьж, 
боловсруулдаг ч тэр нь бодит 
амьдрал дээр хэрэгждэггүй. 
тиймээс сонгогч олон минь хувь 
заяатайгаа эвлэр, төр засгийг 
ямар нэг хэлбэрээр шүүмжилж 
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3ЗАСгийН гАЗРыН МЭДЭЭ СоНиН

◄1
Ялангуяа хууль, эрх зүйн 

чиглэлээр мэргэшсэн архаг 
улстөрчид үүнд хамгийн 
чухал үүрэг гүйцэтгэх учиртай. 
гэтэл 1992 оноос хойш долоон 
парламентад тасралтгүй сууж 
буй, бараг л 20 жил хууль 
зүйн сайд хийсэн, орондоо 
хүртэл хууль засдаг, хамгийн 
шударга хүн гэж өөрийгөө 
нэрлэдэг Ц.Нямдорж сайд 
болон түүний нөхөд үүнийг 
хийж чадалгүй арга мухарджээ. 
ингээд гарц олохын тулд бас 
нэг хууль санаачилсан болж 
таарав. Эндээс харвал шүүгч 
нарыг шударга болгох ажил 
хэзээ ч бүтэшгүй, давагдашгүй 
хүчин зүйл бололтой. тиймээс 
өнөөдрөөс эхлээд болохгүй, 
бүтэхгүй байгаа ажил болгоныг 
энэ ангилалд багтааж, түүнд нь 
тохирсон өөр өөр хууль батлаад 
явчихвал яасын. 

хотын үе үеийн дарга нар 
өчнөөн олон жил тэмцээд 
дийлээгүй болохоор агаарын 
бохирдлыг байгалийн даваг-
дашгүй хүчин зүйл гэж болно. 
тиймээс бохир агаартай тэмцэх 
биш, түүнд дасан зохицох 
хууль баталчихмаар байгаа 
юм. өвлийн цагт хүн бүр 
амны хаалт зүүж явах ёстой. 
Зүүгээгүйг нь Зөрчлийн тухай 
хуулиар торгоно гэдэг ч юм 
уу. Эсвэл бохирдол ихтэй орой 
үдшийн цагаар хүмүүсийг 
гэрээс гарахыг хориглоно гээд 
хуульчилвал нийслэлчүүд эрүүл 
мэндээрээ хохироод байхгүй. 
Ядарсан гэр хорооллынхон 
нүүрсээ түлж л байна биз. хэн 
хэндээ хэрэгтэй байгаа биз дээ. 
Энэ мэт хялбар шийдэл байна, 
цаана чинь. 

одоо хотоор дүүрэн бороо 
мөрөөдсөн хүмүүс. гэвч аадар 
борооны дараа энд тэнд үерлэн 
тогтсон их усан дундуур 
туучих гэж яаж зовдог билээ. 
Ямар сайндаа л “Монгол бол 
далайд гарцтай орон”, “уран 
гулгалтын улирал дуусаж, 
уртын харайлтын улирал 
эхэллээ” гэх мэт үг гарах вэ. 
Ер нь нарийн яривал борооны 
ус тогтоод байгаа чинь бас 
л давагдашгүй хүчин зүйл 
юм шүү дээ. Яагаад гэвэл ус 
зайлуулах шугам хоолойгоо 
шинэчилж сайжруулах гээд 
хотын дарга нар үеийн үед 
оролдоод чадаагүй юм. тиймээс 
бороо орсон үед тогтсон усыг 
давагдашгүй хүчин зүйл гээд 
ойлгочих хэрэгтэй. хэрэв 

Буруу бүхэн бидний буруу

Агаарын 
бохирдолтой 
тэмцэх биш, дасан 
зохицох хууль 
баталчихмаар

Шүүмжлэх 
эрхгүй ард түмэн 
хувь заяатайгаа 
эвлэрээд санаа 

амар амьдрах юм 
биш үү

болохгүй гээд бүр чанга хууль 
гаргачих хэрэгтэй. шүүм жилж, 
эсэргүүцсэн бол го ныг нь торгож, 
хориод байвал аян даа цэгцэрнэ. 
Нэгэнт шүүмж лэх эрхгүй ард 
түмэн чинь хувь заяатайгаа 
эв лэрээд санаа амар амьдрах 
юм биш үү. Яг л бэлчээртээ 
идээ шилж байгаад эргэн ирж 
хашаа хороон доо хэвтэж байдаг 
үхэр шиг болно гэсэн үг. үхэр 
сүрэг эзнээ эсэргүүцэж, элдэв 
янзаар тэмцээд байдаггүй биз 
дээ. тиймдээ ч сэтгэл санаа нь 
амгалан, тайван байдаг биз. 
Сүх далайтал үхэр амар гэсэн 
үг байдаг даа. 

хэрэв бүгдийг хүчээр нух-
чин дарж байгаад үхэр шиг 
болгоотохвол төр засгийн 
гаргасан тогтоол, шийдвэрийг 
эсэргүүцэж, Захиргааны хэр-
гийн шүүхэд хандах хүн 
гарахгүй. тиймээс Ц.Нямдорж 
сайд элдэв хууль санаачилж, 
хэл аманд өртөөд байхгүй 
улам амар болно. Энэ мэтээр 
асуудлыг илүү өргөн хүрээнд 
авч үзмээр байгаа юм даа, манай 
хуулийнхан.  

Онлайн захиалга Хэвлэмэл захиалга Хосолмол захиалга

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

(Хэвлэмэл + Онлайн)

QR код ашиглахгүйгээр төлбөр хийх бол:

тоот дансанд мөнгөө тушаана уу.

70103131   99903581zgm.mnzgm.mn zasagcozgMmn

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

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

• Улиралд: 32 000Т (62 дугаар)
• Хагас жилд: 65 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 125 000Т (248 дугаар)

III улирлын захиалга үргэлжилж байна

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ СОНИН

2600092954

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

ОНЦЛОХ

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

0 0 7 7 4

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ 
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
2017.11.30

ҮҮЛШИНЭ

-14° -24°

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

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

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

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

2017.11.30, ПҮРЭВ ~ №228 (774) YНЭ: 1000₮~ СОЁЛТ ХҮНИЙ ӨГЛӨӨ СОНИН УНШИХААС ЭХЭЛДЭГ ~

ЗГМ

Эрдсийн ганзага дундраагүй

Эрдсийн орлого ДНБ-ий 6.2 хувийг 
бүрдүүлжээ. > 4

Ерөнхий сайдын “лүндэн” 
Ц.Нямдоржийг барьц алдуулав
Ерөнхий сайд С.Зоригийн хэргийг яаралтай 
шийдэхийг үүрэгджээ. > 2

 АНУ-д цохилт өгөх 
чадалтай пуужин туршлаа

 Ikea дэлгүүрүүдээ хотын 
төвд шилжүүлнэ

Ubinfo.mn сайт шилдэгт багтлаа
Gogo.mn
Xopom.com
Ikon.mn
Caak.mn
Ubinfo.mn

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

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

Эх сурвалж: Alexa.com©

Эх орон, газар шороондоо л хайртай яваарай. 
Д.Лувсаншарав 

АМ.ДОЛЛАР ЮАНЬ РУБЛЬ

2,444.38 370.56 41.92

ЗЭС 5-ЧИНГИС БОНД

98.770
1.1%

АЛТMSE ALL 10-ЧИНГИС БОНД

1295
0.1%

1261.81
0.42%

100.19
0.03%

6805
1.9%

ubinfo.mnБҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

THE OFFICIAL 
GAZETTE

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

Улстөржсөн ард түмэн 
улс орноороо сүйрдэг

ЭДИЙН ЗАСАГЗГМ: ЦУВРАЛ

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

Хусмаар хуурах 
заль

Хамгаалал дутсан хүүхдээ төр хайхрах цаг болжээ

Г.Байгал
@baigalZGM

Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM

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

Нэг үе тав, арваараа хэл
хэлдсэн бүлэг хүүхэд хотын 
гудамжаар их харагддаг бай
сан. Орон сууцны хороолол, ►5

►11

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

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

Цагдаагийн алба, хүүхэд 
хам гааллын байгууллага, хол

Монголын ипотекийн корпораци©

Ипотекийн 
зээлийн 
үлдэгдэл

ОСИСТ
ТБХ*

*- Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн 
тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөр

Бусад эх үүсвэр Банкны өөрийн 
хөрөнгө

2 сая хүртэлх
төгрөгийн 

өрхийн 
орлоготой

Ипотекийн зээлтэй нийт 
зээлдэгчид байгаагийн

77%

3% 20%

64.9%

92,616

92.4% 6.3%

72.7%

1.3%

Нэг хамтран
зээлдэгчтэй

Хамтран
зээлдэгчгүй

2 болон түүнээс
дээш хамтран 
зээлдэгчтэй байна

79.4%

15.7%

4.9%
Нийтийн

зориулалттай 
орон сууц

Хашаа
байшин

Амины 
орон 
сууц

Улаанбаатар хотод 
байршилтай орон

сууц худалдан 
авчээ

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

АНУ, Хойд Солонгосын зөрчил 
Хятадын хил дээр айдас төрүүлэв

Амин дэмийн үнийг 800 хувь өсгөжээ

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

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

Ирэх оныг эрсдэлтэй 
болгож буй Хятадын нөхцөл

Холбооны нөөц 
бодлогын хүүгээ 
өсгөх дохио

Гадаадынханд үл хөдлөх худалдахгүй

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

Сэм Флэминг 
АНУын төв банкны үүрэг 

гүйцэтгэгч Холбооны нөөцийн 
систем энэ долоо хоногт бодлогын 
хүүгээ өсгөх шийдвэр гаргах 
төлөвтэй. Энэ удаа хүү өсөх аваас 
татварын хөнгөлөлт, АНУын 
эдийн засгийн өөдрөг нөхцөлтэй 
уялдан ирэх онд бодлогын хүү 
дахиад хэд хэдэн удаа өснө хэмээн 
шинжээч нар таамаглаж байна.  

Холбооны нөөцийн системийн 
тэргүүнээр ажиллах хугацаандаа 
хийж буй сүүлчийн том арга 
хэмжээ болгон Жанет Йеллен 
лхагва гарагт бодлогын хүүг 
гуравдах удаагаа 0.25 хувиар өсгөх 
бололтой. Энэ нь хүүг 1.251.5 
хувьд хүргэх төв банкны зорилгод 
нийцүүлсэн арга хэмжээ болох аж.   

Татварын шинэчлэлийн хуу   лийг 
конг  ресс шуур хай сайшаа   сан  тай 
зэрэг  цэн Хол бооны нөө цийн 
бодлого тодорхойлогч нар санхүү
гийн түлхэц өгөх бодлогоо хойш 
тавьж дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний тооцоонд татварын 
хөнгөлөлтийн нөлөөг харгалзан 
үзэхээр төлөвлөжээ. 

“Эдийн засаг сайжирч байгаа нь 
яах аргагүй бодит байдал” хэмээн 
Орегоны их сургуулийн Холбооны 
нөөцийн бодлого судлаач эксперт 
Тим Дью өгүүлэв. Санхүүгийн 
зах зээл тогтворжиж, татварын 
хөнгөлөлт олгохоор зэхэж байгаа 
нь ирэх шинэ онд бодлогын хүүг 
улам нэмэх нөхцөл болно хэмээн 
тэрбээр үзэж байна. 

Бүгд найрамдахчуудын дэв
шүүлж буй татварын багц хууль 
нь эдийн засгийн өсөлтөд дунд 
зэрэг нөлөөтэйг шинжээч нар 
тайлбарлав. Уг хууль 2018, 2019 
онд эдийн засгийг тус бүр ердөө 
0.3 хувиар өсөх нөхцөл болно 
хэмээн Goldman Sachs тооцоолжээ. 

Юутай ч АНУын эдийн засаг 
ажиллах хүчийг бараг бүрэн 
дайчилж, дэлхийн нийт эдийн 
засаг тогтворжин, инфляц өсөх 
магадлал ихсэж, ойрын богино 
хугацаанд татварын хөнгөлөлттэй 
нөхцөл бүрдэх гэж буйгаас үүдэн 
ирэх онд хүү өсөх магадлал 
өндөр байна. “Ирэх долоо хоногт 
гарах эдийн засгийн урьдчилсан 
тооцоогоор ажилгүйдлийн хувь 

хэм жээ есдүгээр сарын таам гаас 
бага, дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний өсөлт ч илүү гарах 
шинж тэй. Энэ хоёр үзүүлэлт аль 
аль нь бодлогын хүүг хэвийн 
хэмжээнд сэргээхэд дэмжлэг болж 
байна” хэмээн JPMorgan Chase
ийн эдийн засагч Майкл Фероли 
тайлбарлав. 

Ажилгүйдлийн түвшин 2000аад 
оны эхэн үеэс хойш тохиол дож 
байгаагүй 4.1 хувь хүртлээ буурлаа. 
Харин Холбооны нөөцийн систем 
ажилгүйдлийн хэмжээг ирэх оны 
эцэс гэхэд ийм үзүүлэлттэй болно 
хэмээн тооцоолж байсан юм. 

Өнгөрсөн долоо хоногт 
нийтлэгдсэн статистикаас үзвэл 
ажил олгогч нар 11 дүгээр сард 
228 мянган ажлын байр шинээр 
үүсгэжээ. Холбооны нөөцийн 
систем есдүгээр сард гаргасан 
тооцоондоо 2018 онд бодлогын 
хүүг нийт гурван удаа нэмнэ 
хэмээн таамаглаж байв. Холбооны 
нөөцийн системийн тэргүүний 
хувиар лхагва гарагт сүүлчийн 
удаа хийх хэвлэлийн хурлын 
үеэр хатагтай Йелленээс татварын 
шинэчлэл эдийн засаг, мөнгөний 
бодлогод хэрхэн нөлөөлөхийг 
асууцгаана. 

Холбооны нөөцийн системийн 
өөрийнх нь тооцоогоор ирэх 
онд өсөлт сайн байх төлөвтэй. 
Хатагтай Йелленийг залгамжлах 
Жэй Пауэлл ирэх 2018, 2019 онд 
эдийн засаг 2.5 хүртэлх хувиар өснө 
хэмээн тооцоолж буйгаа өнгөрсөн 
сард тайлбарласан. Хол бооны 
нөөцийн систем есдүгээр сард 
дундаж тооцоо гаргахдаа энэ оны 
эдийн засгийн өсөлтийг 2.4, ирэх 
оныхыг 2.1 хувьтай төсөөлсөн. 
Хувьцааныхыг оролцуулаад 
хөрөнгийн үнэ өсөх нь эдийн 
засагт цаашид улам түлхэц өгнө. 
Чикагогийн Холбооны нөөцийн 
банкны санхүүгийн нөхцөлийн 
индекс 1990ээд оны дунд үеэс 
хойш тохиолдож байгаагүй сайн 
үзүүлэлтэй гарлаа. 

Гэхдээ инфляцын хэмжээ 
бага, цалин өсөлт үлбэгэр бай
гаа  тай уялдан АНУын төв банк 
бодлогын хүүг шуурхай 
нэмэхээс цааргалсаар 
байгаа юм. 

банкны үйл ажиллагааг нухчин 
дарах ажиллагаа өрнөж, 
хөрөн гийн менежментийн 
бүтээг дэхүүнд саяхнаас нэмэлт 
зохицуулалт үүсгэсэн”ийг State 
Streetийн макро стратегич Бэн 
Люк өгүүллээ. 

БНХАУын засгийн газрын 
бондын өгөөж эрс өссөн нь 
хөрөнгө оруулагч нарын 
итгэлийг сулруулах юм уу үгүй 
болгож, улмаар зарах ажиллагааг 
гааруулах эрсдэлтэйг тэрбээр 
анхааруулав. “Эрх баригчдын 
арга хэмжээ чангарч, бондын 
өгөөж өсөн, АНУд саяхнаас 
технологийн компаниудын 
хувьцааг зарах хандлага ихэссэн 
нь Хятадын онцлог бүхий 
өвөрмөц нөхцөл үүсгэлээ” 
хэмээн ноён Люк тайлбарласан 
юм. 

Өнгөрсөн долоо хоногт цохил
тод ноцтой өртсөн авто машин 
үйлдвэрлэлийн салбар эргээд 
сэргэж байна. Шинээр автомашин 
худалдан авагсад эдэлдэг хоёр 
жилийн хугацаат татварын 
хөнгөлөлт ирэх онд төгсөхтэй 
уялдан тус салбарын ирээдүй 
тун бүрхэг болж байгааг зарим 

шинжээч дурдлаа. “Худал даж 
авахад үнэтэй авто машин гээч 
барааг авахад олгодог татварын 
хөнгө лөлтийг сунгахгүй л бол 
байдал эрсдэлтэй” хэмээн ноён 
Чуй өгүүлэв. 

Удааширч буй Хятадын 
эдийн засаг ирэх онд Ази дахь 
бусад бүс нутагт нөлөөлж 
болзошгүйд эдийн засагч нар 
түгшиж байна. Bank of America 
Merrill Lynchийн эдийн засагч 
“Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд 
хөшүүргийн механизм суларсны 
дүнд Хятадын эдийн засаг саарах 
аваас нийт Азид өсөлт сулрах 
аюултай”г саяхан тайлбарласан. 

Бодлого тодорхойлогч нар хэт 
чанга арга хэмжээ авч буйтай 
зэрэгцэн үл хөдлөх хөрөнгө 
үүс гэх ажиллагаа багасах аваас 
БНХАУд эдийн засгийн удааш
рал тооцоолсноос ч ноцтой болж 
хувирна хэмээн тус банкны эдийн 
засагч нар сэрэмжлүүлсэн юм.

Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн 
салбар ирэх онд анхаарлын 
төвд байх төлөвтэй. Үүний 
нэг шалтгаан нь нь түрээсийн 
салбарт өсөлт үүсгэх зорилгоор 
орон сууцны зах зээлд шинэчлэл 

Сайн дурынхан 
өмнөд Английн 
Плимүт дахь 
эрэг хавийн 
хуванцар 
хог хаягдлыг 
цэвэрлэж 
байгаа нь.
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хийх төсөл юм. ХКНын 
аравдугаар сарын их хурал дээр 
тус улсын дарга Ши Жиньпин 
эдийн засгийн шинэчлэлийн 
талаар үг хэлэхдээ орон сууц нь 
“үнэ хөөргөдөх бус” хүн амьдрах 
зориулалттайг анхааруулж байв.

Хятадад хоосон орон сууц 
ихсэж буй сөрөг үзэгдэл байрны 
түрээсийн шинэчлэлтэй хосолс
ноор үл хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлд төдийгүй төмөрлөгийн 
эрэлт нийлүүлэлтэд сөрөг 
нө лөөлж бол зошгүйг зарим 
ажиг лагч сэрэмжлүүлсэн юм. 
“Хоосон орон сууц ны нөөц 25 
хувиар өс сө нийг бид тооцоолоод 
байна. Гэтэл бусад хөгжингүй 
улсад энэ үзүүлэлт 810 хувьтай” 
хэмээн Liberum банкны шинжээч 
нар хөрөн гө оруулагч нартаа 
мэдэгд жээ. “Хукоу” буюу өрхийн 
бүрт гэлийн шинэчлэл, хөрөнгө 
нөөцийг үр ашигтай зарцуулах 
бодлогын үр дүнд ирэх арван 
жилд үл хөдлөх хөрөнгийн эрэлт 
гурван тэрбум хавтгай дөрвөл
жин метрээр буурна хэмээн тус 
банкны шинжээч нар 
үзэж байна. 

Далай тэнгисийн амьсгааг боогч хуванцар
Та бидний далай тэнгис 

хуванцраар дүүрлээ. Британийн 
байгаль судлаач, нас сүүдэр 
90 гарсан Дэвид Аттенборо 
BBCгийн “Цэнхэр гараг II” 
(The Blue Planet II) баримтат 
цувралаар хуванцарт хахсан 
салхич шувууны ангаахайг 
телевиз үзэгчдэд харуулсан. Уг 
бичлэгээс хойш британичуудын 
олонх нь өдөр бүр үй олон 
хуванцар уут сав хаядагтаа 
үнэнхүү сэтгэл зовж эхэлсэн юм. 
Хөгжингүй ертөнцийг нийтэд нь 
хамраад байгаа ижил төстэй арга 
хэмжээнүүд бүгд хэрэглэгчийн 
ухамсрыг дээшлүүлэх зорилготой. 
Нийт 60 гаруй жилийн турш хог 
тариад сурчихсан та бидний 
соёлын үлдэгдэл манай гарагийн 
алслагдмал өнцөг буланд урсан 
очиж овоорсоор. 

Далай тэнгист хөглөрч 
буй асар их хуванцар хогийг 
(ойрол  цоогоор 800 сая тонн) 
цэвэрлэх, хог хаягдал үүсгэж 
буй тогтолцоог цөөлж багасгах 
нь тулгамдсан шаардлага боллоо. 
Энэхүү шаардлагыг улс орнуудын 
засгийн газар, өргөн хэрэглээний 
бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 
аль аль нь ухамсарлаж эхэллээ. 

Өнгөрсөн долоо хоногт 
НҮБаас баталсан шийдвэрийг 
дэлхийн 200 гаруй улс орон 

дэмжиж байна. Сайн дурын 
шинжтэй, зарим зүйлс нь 
бүрхэг уг санаачилга дэлхийн 
улс орнуудад тодорхой үүрэг 
хүлээлгэж, хамтын арга хэмжээ 
авахад чиглүүлэх зорилготой. 

Юутай ч зарим улс хуванцар 
гялгар уут сав, микро үрлэнцэр 
(microbeads) гэгддэг нэг мил
лиметр үл хүрэх хэмжээтэй 
хуванцар үйлдвэрлэх, хэрэг лэхийг 
хориглож эхэллээ. Мөн ком паниуд 
дахивар боловс руу лах, дахин 
ашиглах тогтолцоо үүсгэхээр 
амлаж буй нь бэрхшээлийг 
шийдвэрлэхэд бага ч болов хувь 
нэмэр оруулж буй хэрэг юм. 

Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах 
кампани өрнүүлэгчдийн шахал
тад өртсөн олон үндэстний 
авар га компаниуд сайн дураараа 
санаа чилга өрнүүлэхээ мэдэгдэж 
эхэллээ. CocaCola, Unilever хоёр 
2025 он гэхэд бүх савалгаагаа 
дахин ашигладаг болгохоор 
төлөвлөв. Procter & Gamble зарим 
брэндийн бүтээгдэхүүнээ “далайн 
хуванцар”ыг дахин боловсруулах 
аргаар бүтээсэн лонхонд савлаж 
байна. 

Өргөн хэрэглээний бараа 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, 
жижиглэнгийн худалдаач нар 
баглаа боодлоо хүрээлэн буй 
орчинд ээлтэй болгох арга 

гаанаас бүрмөсөн татгалзаж 
картон гэх мэт байгальд эргэн 
шингэдэг материал ашиглахыг 
хэрэглэгчдийн зарим хэсэг 
сайшаадаггүй. Уг салбарт техно
логийн хувьсгалт эргэлт хийхээр 
оролдох компанид мөнгө орлого 
төдийгүй зах зээлээ алдах аюул 
нүүрлэдэг. Энэ бол зохицуулах 
байгууллагад хөндлөнгөөс орол
цох ёстой чухам тэрхүү нөхцөл 
юм. 

Нэг удаагийн хэрэглээний 
хуванцарт оновчтой татвар 
оноож, арай үнэтэй ч хүрээлэн 

буй орчинд уршиг бага тарьдаг 
материал ашиглах компаниудын 
сонирхлыг хөхүүлэн дэмжих, 
хуванцар орлох бүтээгдэхүүний 
судалгаанд хөрөнгө оруулах 
хэрэгтэй.  

Бодлого тодорхойлогч нар 
иргэдийн соёлыг өөрчлөхөд 
ч ихийг хийх ёстой. Нөөц 
эргүүлж ашиглах схем буюу 
хэрэглэгч нар хуванцар лонх 
эргүүлж тушаахдаа анх төлсөн 
мөнгөнийхөө багахан хэсгийг 
эргүүлж авдаг тогтолцоотой 
улсуудад дахивар эргэлт хавьгүй 

өндөр байдаг.  
Хөгжингүй баян орнуудад олон 

нийтийн ухамсар дээшлэх нь 
эргээд засгийн газруудад тодорхой 
арга хэмжээ авах шахалт болно. 
Харин хөгжиж буй оронд байдал 
илүү түвэгтэй. Далайд хаягдаж 
буй хуванцрын голлох хэсэг 
нь ердөө Азийн тавхан улсаас 
үүдэлтэй. Сэргээгдэх эрчим 
хүчний хөгжлөөс шалтгаалан 
өөр гарц хайж буй газрын тосны 
компаниуд хөгжингүй зах зээлд 
хуванцрын хэрэглээ өсөх ёстой 
гэсэн тооцоо гаргаад байна. 

Юутай ч хөгжиж буй улс 
орнууд арга хэмжээ авах өөрийн 
гэсэн учир шалтгаантай. Үерлэх 
аюул, хогийн уулан овоолго нурж 
хүмүүсийн аминд хүрдэг ослын 
шалтгаан хэмээн үзсэний улмаас 
Шри Ланка есдүгээр сард нэг 
удаагийн хэрэглээний хуванцрыг 
хориглов. 

Илүү эрс арга хэмжээг БНХАУ 
саяхан авлаа. Дэлхийн бусад 
улсын хуванцрын хаягдлыг 
олон жилийн турш импортоор 
авч ирсэн тус улс энэ оны эцэс 
гэхэд хуванцар хог хүлээн авахаа 
зогсоохоор болов. Энэ бүхэн 
өрнөдийн бодлого 
тодорхойлогч нарт 
ч шийдвэрлэх ёстой 
асуулт болж байна. 

Эмма Данкли
Эдийн засгийн удаашрал, 

хэрээс хэтэрсэн өр зээлийг 
шийдвэрлэх арга хэмжээтэй 
уялдан Хятадын ирээдүй бүрхэг 
боллоо. 

Сүүлийн хоёр долоо хоног 
хагасын хугацаанд Хятадын 
хувьцааны зах зээл таван хувиар 
унаж, тус улсын Засгийн газрын 
бондын өгөөж эгзэгтэй дөрвөн 
хувийн хязгаарыг давсан нь 
хөрөнгө оруулагчдыг улам 
түгшүүлэв. 

Хятадад хөрөнгө зарах ажил
лагаа эрчээ авсан нь дэлхийн 
хувьцааны зах зээлийн өнөөгийн 
нөхцөлөөс зөрүүтэй байгаа юм. 
Эх газрын Хятадын CSI 300, 
Хонконгийн Hang Seng индекс 
саяхан унасан нь дунд зэрэг 
өсөлттэй S&P 500, Euro Stoxx 
50 индексээс эсрэг хандлага 
тодорхойлж байна.

Хятадын хувьцааны зах зээл 
дэх уналт нь сөрөг муу үзэг дэл 
биш, ердөө л өсөлтийн он жилүү
дийн дараа хөрөнгө оруулагч 
нар ашгаа хүртэж буйн тусгал 
хэмээн зарим хөрөнгө оруулагч 
тайлбарлах аж.

“Борлуулалтын ихэнх нь 
хүмүү сийн сэтгэлийн хөдөл
гөөнөөс үүдэлтэй. Энэ онд 
зах зээл ингэж их өссөн юм 
чинь ашгаа олж авцгаая гэж 
буй хэрэг” хэмээн Aberdeen 
Standardын сангийн менежер 
Николас Чуй тодотгов. “Хятадын 
онцлогтой өвөрмөц үзэгдэл. Дээр 
нь тат варын шинэчлэлийн хууль 
АНУд сэргэлт үүсгэчихлээ” 
хэмээн тэрбээр нэмж өгүүллээ. 

CSI 300, Hang Seng аль аль нь 
олон жилийн турш тус бүр 31 
болон 20 хувийн жилийн дундаж 
өсөлттэй явж ирсэн юм. Жилийн 
эцсээр ихэвчлэн арилжаа 
намждаг тул зарим шинжээч 
нар хөрөнгө оруулагчдад мөнгөө 
хадгалж түр хүлээхийг зөвлөдөг. 

Гэтэл өөр нэг хэсэг нь саяхны 
борлуулалтыг зарчмын шинж 
чанар бүхий, ирэх жил дуустал 
үргэлжлэх урт хугацааны хүчин 
зүйлээс шалтгааллаа хэмээн 
тайлбарлаж сууна. “Сүүдрийн 

хэрэгсэл хайсаар цөөн бус жилийг 
үдлээ. Шил, хөнгөн цагаантай 
харьцуулахад хуванцрыг дахин 
ашиглах нь түвэгтэй. Газрын 
тосны үнэ хямд нөхцөлд 
дахивар ашиглан үйлдвэрлэсэн 
хуван цар нь цоо шинэ PET 
буюу полиэ тилен терефталатаас 
хамаа гүй үнэтэй. Ургамлын 
гаралтай “биохуванцар” хүртэл 
байгаль орчин бохирдуулагчид 
тооцогд дог. Хуванцар уут савыг 
хэт нимгэн хийвэл урагдаж 
цоорчихно. 

Компаниуд хуванцар савал

АНУ, БНХАУ-ын хувьцааны зах зээлийн индекс
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• Шүүгч нарыг шударга 
болгох ажил хэзээ ч 
бүтэшгүй, давагдашгүй 
хүчин зүйл бололтой.

• хэрэв бүгдийг хүчээр 
нухчин дарж байгаад үхэр 
шиг болгоотохвол төр 
засгийн гаргасан тогтоол, 
шийдвэрийг эсэргүүцэж, 
Захиргааны хэргийн шүүхэд 
хандах хүн гарахгүй. 

• Төрийн байгууллагаар 
үйлчлүүлэх гэж байгаа бол 
тэдэн цагийн өмнө ирэх 
ёстой, уруу дорой царайлж, 
ажилтнуудын өмнө 
бөхөлзөх ёстой гэсэн дүрэм 
журам гаргасан ч яадаг юм.
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гэхдээ аялал тав тухтай, 
аюул гүй, бас сонирхолтой байх 
тусмаа мартагдашгүй, бас дав-
таг дашгүй.  Juulchin World Tours 
компанийн захирал ш.Нэргүй 
“Монголд дотоодын аялал сайн 
хөгжөөгүй байгаа ч цаг хугацаа 
өнгөрөх тусам хүмүүс ая тухтай, 
эрүүл мэндийн болоод аюулгүй 
байдлаа хангаж чадахуйц 
үйлчилгээг илүүд үзэх болно. 
Аяллын мэргэжлийн үйлчилгээ 
авах нь тухтай аялж амрах, 
явсан газар бүрийнхээ түүх, 
соёлтой танилцсанаар эх орноо 
илүү сайн мэддэг болох гэх 
зэрэг олон давуу талтай. Энэ 
бүх давуу талыг энэ зун мэдэрч 
яагаад болохгүй гэж. Доорх багц 
мэдээллийг аваад та санаа амар 
аялаарай. 

“Монгол аялал” компанийн 
хангай-Далайн болон говь-
хангайн гэсэн дөрвөн шөнө 
таван өдрийн аялал 820 мянган 
төгрөгийн үнэтэй бөгөөд үүнд 
унаа, хоол, хөтөч, жолоочийн 
төлбөр багтаж байгаа юм. 
харин зөвхөн хангайн, говийн, 
Далайн гэсэн аяллууд нь 510 
мянган төгрөгийн үнэтэй. 
үүнээс гадна хэнтийн, хөвсгөл 
далайн таван шөнө болон 
дөрвөн шөнийн, Буйр нуурын, 
тэрэлж-Цонжинболдогийн, 
халх голын, Замын үүдийн 
аялал гэх мэт маршрутууд бий. 
Давуу тал нь найз нөхөд гэр  
бүлээрээ групп үүсгэн жижиг 
тэрэг болон том автобусаар 
хөтөч, жолоочийн хамт аялах 
боломжтой юм байна. Аялагчид 
даатгуулахыг хүсвэл нэг өдрийн 
1000 төгрөг нэмж төлөх юм. 

ШүЛХийН ХОриО цЭЭр 
АяЛАЛ жУУЛчЛАЛД 
СААД БОЛж БАйНА

“Зуун зам трэвэл” ххК-ийн 
нь Цонжинболдогийн, горхи 
тэрэлжийн цогцолбор газрын, 
хустайн нурууны аялал нь 25 
мянган төгрөг. өгийн нуурт 
загасчлах, хар зүрхний хөх 
нуурын, хамарын хийдийн 
зэрэг аяллын чиглэлүүд 40-
65 мянган төгрөгийн үнэтэй 
байна. Дотоодын жуулчдад 
зориулсан эдгээр аяллууд 
нь нэгээс долоон хоногийн 
хугацаатай. Мөн монгол ахуй, 
таван хошуу мал, зэрлэг ан 
амьтантай танилцуулах бага 
насны хүүхдүүдэд зориулсан 
экскурс аялал хийдэг аж. “Зуун 
зам трэвэл” ххК-ийн захирал 
Ц.Цогтгэрэл “шүлхийн хорио 
цээрийн улмаас зарим газар 
хийх аялал маань хэд хэдэн 
удаа цуцлагдсан. Мөн дэд 
бүтэц муутайгаас болоод 
аялал хийхэд хүндрэл учирдаг. 
хамгийн энгийн жишээ нь 

◄1
гэхдээ бид энэ удаад үүний 

бурууг хэн нэгнээс хайх 
гэсэнгүй. харин энэ салбарт 
олон жил үйл ажиллагаа 
явуулсан компаниуд дотоодын 
аялал жуулчлалыг соёлтой 
төлөвшүүлэхэд хэр зэрэг хувь 
нэмэр оруулж буй талаар 
хөндлөө. Монголын зочид 
буудлын холбооны тэргүүн 
С.Мөнхбат “Монголчуудаа 
соёлтой аялж сургахад 
жуулчны компаниудын хувь 
нэмэр их. Нэг үеэ бодвол 
дотоодын жуулчдыг татах, 
тэдэнд чиглэсэн үйлчилгээтэй 
компаниуд олширч байна” гэсэн 
юм. 

гэвч дотоодын жуулчдад 
зориулсан үйлчилгээтэй 
ком      па нийн тоо тун цөөхөн. 
Аялал жуулчлалын үйлчилгээ 
үзүүл дэг 500 орчим компани, 
жуулчны газар бий. харин 
“Аялал жуулчлалын холбоо”-
ноос дотоодын аялал явуулах 
албан ёсны гэрчилгээ авсан 
арав гаруй компани л байдаг 
аж. Эдгээр газрын заримтай нь 
холбогдоход “дотоодын аялал 
явуулахаа больсон”, “монгол 
хүмүүсийг Монголд аялуулах 
үйлчилгээ хараахан явуулж 
үзээгүй байна” гэсэн хариулт 
өгч байлаа.

хэдийгээр дотоодын жуулч   дын 
урсгал их байгаа ч мэр  гэж  лийн 
байгуул лагаар үйлч      лүүл  дэг  гүй 
нь жуулч лах соёл төлөв шөөгүй, 
бас өөрсдөө хувиараа аялбал 
зардал нь хямд тусдагтай 
холбоотой аж. 

Нэр хүнд бүхий 
аялагч блоггеруудын 
сэтгэгдэл, бичлэг 
шийдвэр гаргахад 
хүчтэй нөлөөлдөг

Хамгийн том сурталчилгаа 
дам яриа байдаг

• Дотоодын аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлж, эрх 
зүйн орчинг бүрдүүлснээр 
гаднын жуулчид 
Монгол оронд илүү урт 
хугацаагаар аялах нөхцөл 
бүрдэнэ.

• “Монголчуудаа соёлтой 
аялж сургахад жуулчны 
компаниудын хувь нэмэр 
их.

• Дотоодын аялал явуулах 
албан ёсны гэрчилгээ 
авсан арав гаруй компани 
л байдаг аж.

KOTFa seoul oлон улсын 
аялал жуулчлалын үзэсгэлэн 
яармагт МИАТ компани 
оролцлоо.

Сөүл хотноо зохион 
байгу улагдсан KOTFa 
seoul олон улсын аялал 
жуулчлалын үзэсгэлэнд 
БОАЖЯ, Аялал жуулчлалын 
хөгжлийн төв болон  аялал 
жуулчлалын компаниуд 
хамтран  оролцов.

Мөн Монголын урлагийн баг 
KOTFa 2018 үзэсгэлэнгийн 
шилдэг багаар тодорлоо.

KOTFa seOul-Д оРолцлоо

хог болон ариун цэврийн 
байгууламжийн асуудал байна” 
гэв. 

т э г в э л  д о    т о о д  д о о 
аял  луул даг “Жуулчин” ком -
па  нийн үйл чилгээ хүүхэд 
бага    чуу  дад зориул снаараа 
онц лог. Сурагч дыг зуны амрал-
таараа нүү дэл  чин ахуйтай 
танил цах, нийслэл хотоо таньж 

мэдэх, Аглаг бүтээлийн хийд, 
амьтны хүрээлэнгээр аялах, 
Чингисийн хөшөө – тэрэлж 
гэсэн маршрутаар аялал хий-
дэг. Эдгээр аяллууд тус бүрдээ 
28 мянган төгрөгийн өртөгтэй 
юм байна. харин хөвсгөл, 
Эрхүү чиглэлийн аяллын багц 
сонговол 1.2 сая төгрөг болох 
юм.

Аль ч аяллын компани олон 
хүн үйлчлүүлэх тусам үнийн 
хөнгөлөлт үзүүлдэг гэлээ.

Монгол улс нэг сая жуул чин 
хүлээж авна гэсэн зорилттой ч 
дотооддоо аялал жуулчлалын 
орчин нөхцлөө сайжруу-
лахгүйгээр жуулчид татаж, 
ашиг орлого олно гэдэг нэг 
талаараа хүндрэлтэй юм.  

Хэдийгээр 
дотоодын 
жуулч   дын 
урсгал их 
байгаа ч 
мэр  гэж  лийн 
байгуул-
лагаар 
үйлч      лүүл  дэг -
гүй.

С.Батсайхан / ЗГМ©
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пани анх 1932 онд Дулааны 
нэгдүгээр цахилгаан станцад 
турбин нийлүүлж байсан бол 
2009 оноос хойш ухаа худаг 
цахилгаан станц, МАК-ын 
цагаан суварга зэрэг томоохон 
төслүүдэд хамтран ажиллаж, 
техник төхөөрөмж нийлүүлж 
байжээ. Энэхүү компани нь оюу 
толгойн цахилгаанжуулалтын 
гэрээтэй холбоотойгоор 2013 
онд Монголд төлөөлөгчийн 
газраа нээсэн аж.

Цахилгааны салбарын 
анх дагчдын нэг болох ABB 
нь цахилгаан автомашин 
цэнэглэх дэд бүтцийн бүтээн 
байгуулалтаар олон улсад 
тэргүүлдэг бөгөөд дэлхийн 
нийт хэрэглээний 58 хувийг 
дан гаараа нийлүүлдэг байна.

 
цЭНЭГЛЭГч СТАНцыН 

ХүчиН чАДАЛ
Bloomberg-ийн судалгаанаас 

харахад 2017 оны эцсийн 
байдлаар дэлхийд нийт 582 
мянган цэнэглэгч станц 
ажиллаж буйгаас 321 мянга нь 
БНхАу-д байдаг. шинжээчдийн 
мэ  дээлснээр ирэх жилүүдэд 
дэлхийн хэмжээнд цэнэглэгч 
станцын дэд бүтцийн томоохон 
төслүүд хэрэгжих хүлээлттэй 
байгаа бөгөөд 2018 онд 
цэнэглэгч станцын хүрэлцээ 
30 хувиар нэмэгдэж 755 мянга 
болох таамаг байгаа юм.

одоогоор зах зээлд хоёр 
төрлийн цэнэглэгч станц 
бор  луу  лагддаг нь 1-2 минут 
цэнэг лэх чадалтай түргэн станц 
болон авто зогсоолд байрлуулах 
бо ломж той жижиг оврын 
станцууд.

ABB компанийн үйлдвэрлэдэг 
жижиг оврын цэнэглэгч нь 
дунджаар хоёр сая төгрөгийн 
үнэтэй бол түргэн цэнэглэгч 
нь шатахуун түгээгүүрийн 

үнэтэй бараг дүйцэж буй. 
ABB-ийн цэнэглэх станцын 
хамгийн том давуу тал нь 
банкны үйлчилгээтэй холбогдох 
чадвартай төдийгүй бүх 
төрлийн цахилгаан авто машины 
стандартад таардаг аж.

Цэнэглэгч станцын дэд 
бүтэц байгуулахын тулд 
санхүүжилтийн талаар ярих 
хэрэгтэй болно. Дэлхийн 
жишгээс харахад цэнэглэгч 
станцын хөрөнгө оруулалтын 
дийлэнх нь цахилгаан хэрэгсэл 

үйлдвэрлэгч, автомашины болон 
шатахуун түгээгч ком паниуд 
байдаг. түүнчлэн Монгол улсын 
хувьд агаарын бохирдолтой 
холбоотойгоор ногоон төслүүд, 
эсвэл цэнэг лэгч талаасаа ABB 
компани санхүүжилт гаргах 
боломжтой талаар тус компани 
мэдээлж байна.

 
цАХиЛГААН 

АвТОБУСНы ХАНДЛАГА
Зорчигч тээврийн хэрэгслүүд 

цахилгаан автомашины цор ганц 
сегмент биш. Сүүлийн жилүү-
дэд цахилгаан автомашины 
хөгжүүлэлттэй холбоотойгоор 
цахилгаан автобусны цаг үе 
ирсэн гэж хэлж болно. хятад 
мөн л энэ салбарт тэргүүлж 
буй бөгөөд 2020 он гэхэд 
томоохон хотуудынхаа ний-
тийн тээврийн унааг бүхэлд нь 
цахилгаан болгохоор зорьжээ. 
Bloomberg-ийн New Energy 

Ни сэх-Долоон 
буудал чиглэлд ца-
хил гаан автобус 
цэнэглэх станц 
байгуулах санал 
гаргажээ

Б.Төгсбилиг
@tugsbiligZGM

Зах зээл
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ухаалаг автомашин хүйтэнд 
тэсэх, үгүйг Pruis харуулсан гэж 
хэлж болно. учир нь хосолмол 
хөдөлгүүрт машины асах функц 
нь цахилгаан автомашиныхтай 
адил цахилгаа наар ажилладаг. 
Цахилгаан автомашины зах 
зээлд хамгийн эрэлттэй Nis-
san Leaf гэхэд үнийн хувьд 
дунджаар 15 сая төгрөг буюу 
Pruis-тэй бараг л ижил байгаа. 
Байгальд ээлтэй, эдийн засагт 
хэмнэлттэй уг автомашин 
Монголд олон нийтийн хэрэглээ 
болоход шаард лагатай зүйл нь 
цэнэглэгч станцын дэд бүтэц 
юм.

Цахилгаан автомашины 
зах зээлийн талаарх өмнөх 
цув ралаар бид цахилгаан 
үйлд вэрлэлийн технологиор 
дэл хийд тэргүүлэгч ABB 
ком па нийг дурдсан. “Эх үүс-
вэрээс залгуур хүртэл” гэсэн 
уриан дор ажилладаг тус ком-

Цэнэг лэгч станцын 
хө рөн гө оруулалтад 
шатахуун түгээг чид 

тэргүүлж байна
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ТенДеРИйн УРИлГА

Огноо: 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр 

Тендер шалгаруулалтын нэр: “эргэх механизмын гулсах 
холхивч” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер. 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-2018/096-1

“ДЦС-4” ТөХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Эргэх механизмын 
гулсах холхивч” нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж 
байна. 

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

Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50,000 /тавин мянга/ 
төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой. 

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй 
байна. 

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаард-
лагыг хангасан байна. Үүнд: 
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн (2016, 2017 он) 

борлуулалтын орлогын дундаж нь тендерт санал болгож буй 
үнийн дүнгээс багагүй байна. 

2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой 
зээлийн хэмжээ: тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс  
багагүй байна. 

3. Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын 
туршлага: 2016, 2017 он (нотлох баримтын хамт)

Тендерийн хамт төсөвт өртгийн 2%-тай тэнцүү үнийн дүнтэй тен-
дерийн баталгаа ирүүлнэ. 

Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг 
хүлээн зөвшөөрнө. 

Тендерийг 2018 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10.00 цагаас 
өмнө цахим системээр илгээх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй 
тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 07 дугаар 
сарын 23 –ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ. 

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй. 
Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрх тооцохгүй. 

Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 -р хороо, эрчим хүчний 
гудамж, “ДцС-4” ТөхК-ийн Захиргааны байр, 3 дугаар давхар, 310 

тоот өрөө, худалдан авах ажиллагааны хэлтэс, 
Утас: 7018-1309,  7000-1357, 7017-1357, Факс: 7018-1309  7000-1357

ТенДеРИйн УРИлГА

Огноо: 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр 

Тендер шалгаруулалтын нэр: Резинэн хийц (нэгж үнээр) 
нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер. 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-2018/098

“ДЦС-4” ТөХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос резинэн хийц 
(нэгж үнээр) нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж 
байна. 

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

Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50.000 (тавин мянга) 
төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой. 

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй 
байна. 

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаард-
лагыг хангасан байна. Үүнд: 
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн /2016, 2017 он/ 

борлуулалтын орлогын дундаж нь тендерт санал болгож буй 
үнийн дүнгээс багагүй байна. 

2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой 
зээлийн хэмжээ: тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс  
багагүй байна. 

3. Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын 
туршлага: 2016, 2017 он (нотлох баримтын хамт)

Тендерийн хамт төсөвт өртгийн 2%-иас доошгүй үнийн дүнтэй тен-
де рийн баталгаа ирүүлнэ. 

Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг 
хүлээн зөвшөөрнө. 

Тендерийг 2018 оны 07 дугаар сарын 23 -ны өдрийн 10.00 цагаас 
өмнө цахим системээр илгээх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй 
тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 07 дугаар 
сарын 23-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ. 

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй. 
Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрх тооцно. 
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 -р хороо, эрчим хүчний 
гудамж, “ДцС-4” ТөхК-ийн Захиргааны байр, 3 дугаар давхар, 310 

тоот өрөө, худалдан авах ажиллагааны хэлтэс, Утас: 7018-1309,  
7000-1357, 7017-1357, Факс: 7018-1309  7000-1357

ТенДеРИйн УРИлГА
Огноо: 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр 

Тендер шалгаруулалтын нэр: хөргөх цамхаг№3-н /Градирн№3/
засварын ажил хийж гүйцэтгэх  
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БЗ-2018/108

“ДЦС-4” ТөХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хөргөх цамхаг №3-
н 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 зөрчилгүй 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” Эрчим хүчний 
тусгай зөвшөөрөл ,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 10 дугаар сарын  09 -ний өдөр 

дуустал
Тендерийг 2018 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10.00 цагаас 

өмнө цахим системээр илгээх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй 
тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 07  дугаар 
сарын 26-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

Монголд 
цэнэглэгч станц 
байгуулах бүрэн 
боломжтой

Finance судалгаанаас харахад 
одоогоор дэлхийд нийт 386 
мянган цахилгаан автобус 
байгаа аж.

ABB-ийн хувьд 15 секундэд 
цахилгаан автобус цэнэглэх 
чадалтай станцыг зохион бүтээн 
зах зээлд нэвтрүүлжээ. тус 
компани нь Монголын томоохон 
шатахуун түгээгүүрүүд болон 
хотын тээврийн газарт Ни-
сэх-Долоон буудал чиглэлд 
ца хил гаан автобус цэнэглэх 
станц байгуулах төсөл санал 
бол гоод байгаа аж.

хэдийгээр энэхүү шийдэл 
нь хуучин дизель автобусыг 
шинээр тавьс наас өндөр 
зардалтай ч, урт хугацаанд тун 
их хэмнэлттэй шийдэл юм. 
Нийтийн тээврийг бүхэлд нь 
цахилгаан болгоход урт хугацаа 
зарцуулагдах мэт санагдах ч, 
манай өмнөд хөрш нэг хотынхоо 
нийтийн тээврийн хэрэгслийг 
ердөө найман жилд 100 хувь 
цахилгаан болгосон жишээ 
байна. үүнийг хэрэгжүүлэхэд 
нэг автобусанд дунджаар 150 
мянган ам.доллар төсөвлөжээ. 
түүнчлэн батарейн үнэ буурч 
байгаатай холбоотойгоор 
цахилгаан автобусны үнэ ч 
хямдрах хандлага ажиглагдаад 
байгаа билээ.

Бид батарейн үнэ болон 
түүхийн эдийн өнөөгийн бай-
дал, цаашдын хандлагын талаар 
дараагийн цувралаар хүргэх 
болно.  

Дэлхийн цахилгаан автомашины борлуулалтын таамаг Дэлхий даяар суурилуулсан цэнэглэгч станцууд
(сая нэгж) (мянгаар)
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zGM: HIGHlIGHTs

Politics
Four Members of Parliament led 
by Oyundari navaan-Yunded 
initiated and submitted a draft 
law on Regulation to support 
Human Reproduction to the 
speaker of the Parliament 
Enkhbold Miyegombo.
 
ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Mongolia to 
the slovak Republic naranbat 
nyamaa presented a letter of 
credence to the President of the 
slovak Republic andrej Kiska.
 
at the meetings of the 
Parliamentary standing 
committee on Economy, the 
draft Resolution on Exploiting 
the Tavan Tolgoi coal deposit 
and putting it into economic 
turnover was approved. 
The draft Resolution will be 
discussed at the Parliamentary 
Plenary session.
 
The government of Mongolia 
approved draft law on Border 
control of animal and Herbal 
Products, draft amendment 
on law on stock Market of 
agricultural Products, draft law 
on Food security, and draft 
law on Medical Treatments 
and instruments. Minister of 
agriculture, Food and light 
industry Batzorig Batjargal 
submitted these draft laws to 
the speaker of the Parliament 
Enkhbold Miyegombo. 

Economy
according to the national 
statistical Office, unemployment 
rate in Mongolia increased by 
0.6 percent to 9.7 compared 
with the first quarter of 2017. 
also, the number of Mongolians 
working overseas dramatically 
increased for the last few years. 
For instance, the number of 
Mongolians working in south 
Korea increased by 50 percent 
to 50 thousand compared with 
2015.
 
imports of vehicles, in particular 
the semi-trailer trucks increased 
by 90 percent to 7415 compared 
with last year.
 
The largest solar power station 
in Mongolia with capacity of 
15 Mw begins its operations in 
zamiin-Uud soum of Dornogobi 
aimag. The solar station will 
provide energy to 28 thousand 
households of the region. Prime 
Minister Khurelsukh Ukhnaa 
attended the opening ceremony 
of the solar station.
 
according to the government’s 
decision, oil refinery will be 
built in altanshiree soum of 
Dornogobi aimag. last Friday, an 
official ceremony of foundation 
of the refinery and its related 
infrastructures was held and 
Prime Minister Khurelsukh 
Ukhnaa, Minister of Home 
affairs of the Republic of india 
Rajnath singh, and other officials 
attended the event. 

sociEty
On June 21, “Junior international 
series 2018” a teenage 
classification badminton 
competition opened at the 
central sports Palace.
 
according to the Ministry 
of Environment and green 
Development, the desertification 
affected the 90 percent of 
Mongolia’s territory, around 
2000 rivers and 400 lakes dried 
out.
 
in cooperation with the United 
nations international strategy 
for Disaster Reduction, the 
government of Mongolia 
will host asian Ministerial 
conference on Disaster Risk 
Reduction on 3-6 July in 
Ulaanbaatar. 
 
During the government 
meeting, new rules and 
regulations of the naadam’s 
wrestling tournament was 
approved. according to new 
rules, video assistant referees will 
work to make the tournament 
fair using video technologies.

Batdorj.B / zgM©

The History the of the Rail Gauge

Yakunin, the boss of the Russian 
railways, sent an enveloped letter to 
Mongolian Prime Minister. The letter 
was published in one of Mongolian 
daily newspapers before it reached 
its recipient. The recipient got mad 
that the letter addressed to the PM 
of an independent country was 
disclosed on the way and assigned 
its intelligence agency to investigate 
this. The intelligence agency went to 
the newspaper and grabbed them. 
Naturally, the newspaper took the 
case to court, citing press freedom. 
This was used by the opposition 
and raised an issue of dismissal of 
the PM in the Parliament. At this 
exact same time, Yakunin made a 
request to meet with Mongolian PM 
through the Russian Embassy. It was 
surprising because the letter stated 
that Russia will no longer participate 
in the construction of a new railway 
in Mongolia. 

If the letter sent to a head of an 
independent country gets published 
in a newspaper before it reached its 
recipient, it is wrong. The upset of 
the PM is understandable. It is also 
appropriate to assign the intelligence 
agency to investigate this. Since the 
stupid bosses have stupid servants, 
naturally, those stupid servants 
grabbed the press and interrogated 
them. Actually, the intelligence 
agency is not a criminal police 
and therefore, should have made 
an analysis. This was not the first 
time this has happened. Previously, 
letters and faxes of Yakunin first 
appeared in Mongolian newspaper 
with its translation and then designed 
recipients received it later. Probably, 
he was doing this through his spy and 
representatives to stir up Mongolian 
state. he has many reasons to do 
so. So many. Actually, these are 
very crude methods. however, the 
cruder, the more perfect medicine 
for Mongolians. 

Spies and informers of the 
northern neighbor are not rare in 
our country. Last year, I had an 
official meeting with a lieutenant 
general, head of Russian strategy 
department. I reminded him that its 
one agent was caught in Mongolia, 
despite the 1993 bilateral agreement 
of the intelligence agencies of the 
two countries on discontinuation of 
espionage activities in respective 
countries. The general got mad and 
said, ”We have no need to spy on 
you, an unworthy country. What 
secrets do you have?” I admitted 
that we do not have much secret 
and said, “You do not have to spend 

in order to get our so-called secret 
information. Just tell me, I can find it 
for you free of charge.” I told him that 
the agent, a Mongolian man who was 
arrested and tried in court may have 
received approximately USD 100 
thousand, according to factual evi-
dences; “your agency paid him USD 
15 thousand for several years and 
obtained minutes of talk between our 
leaders with third countries several 
times" and that made him even mad. 
Recently, court acquitted a man who 
was a chinese agent. Even in 1998, 
officer of the intelligence agency 
received 15 thousand dollars and 
arrested while keeping it in his home. 
he claimed that he was running one-
man counter-intelligence operation 
and exploring what will happen next 
and did not get punished and merely 
dismissed from his job. It was quite 
a funny incident. When I asked him 
why he did not inform his supervisor, 
he said: ”I suspected that our boss 
maybe a chinese agent and there-
fore, I did not inform him and ran 
this counter-intelligence operations 
myself”. Even our intelligence agents 
turned out to be foreign intelligence 
agents. There are many more who 
can execute provocation of Yakunin!

Russia is one of the countries with 
the longest railroads in the world. 
This centralized economic entity 
operates with huge losses. Railways 
situated in the south of the Ural 
mountain range is not utilized ef-
fectively in terms of economic sense. 
BAM or the Baikal-Amur-Mainline 
of the Eastern Siberia, which was 
built without any clear economic es-
timates, but for political ideological 
purpose, it remains as a symbol of 
communism now. In 2005, Yakunin, 
a former KgB staff and trusted pro-
tege of Putin became responsible for 
this sector. In a Russian news article 
about him stated, ”It will take much 
effort to make a profitably operating 
sector into a loss producing sector”. 
he has keen interest in geopolitics 
and geostrategy, rather than railway, 
and wrote several books about these 
subjects and became a candidate of 
Science in his sixties. his works have 
been translated into Mongolian and 
published. One of which was written 
with the mentality of the cold War 
is based on Tsarist Russian geopo-
litical and geostrategic policy of 100 
years ago. geostrategic thinking of 
railway boss of a powerful empire 
of the 21st century is based on bitter 
lesson and memory of Russian loss 
in 1905 to Japan after long Japanese 
and Russian friction on setting its 
sphere of influence in Manchuria. 
It is a historic fact that the Eastern 
chinese Railway and Outer Mon-
golia were main instruments for Far 
Eastern influence of sphere conflicts 
that continued for almost 50 years 
between Russia and Japan. however, 
today, it has been many years since 
the strategic shipper. Today, it's not 
about railway. It's about a button that 
can be pressed by an index finger.

Term of appointment of a geopol-
itician Yakunin as a head of Russian 
Railways coincided with the time 
when Mongolian minerals became 
expensive on the market. They began 
to talk with Japanese and Koreans 
about upgrading the Eastern Siberian 
railway, which became very outdat-
ed and began to make up various 
stories about potential freights and 
loads. coal will be the main freight 
to keep the Siberian railways busy, 
because of its immense load and 

Yakunin made a 
request to meet 
with Mongolian 
PM through the 
Russian Embassy

weight. Main coal deposit in Siberia 
is Kuznetsk coal basin in Kemerovo 
region. The integrated deposit that 
produces up to 200 million tons of 
coal is situated far from its clients 
and uses outdated technology, which 
increases its cost and has many ac-
cidents. It transports and exports 
insignificant amount of coking coal 
to the Pacific region, however, the 
most of its coal is used for domestic 
steel production. Another large coal 
basin was discovered in Yakutia, 
however, it has a large permafrost; 
therefore, poses technical and 
technological challenges. The third 
largest coal deposit was discovered 
in Tuva; however, it is in south of 
the Siyan mountain range and thus, 
the cost is too much. Therefore, he 
made up a fairy tale of transporting 
huge reserve of Mongolian coal 
to Pacific ocean through Siberian 
railway stretching 5000 kilometers. 
One idiot minister of ours said that if 
he talks about railway issue, he may 
disclose a geopolitical secret, which 
was installed in his head through half 
understandings of Yakunin’s talks.

Russian participation in the de-
velopment of Tavan Tolgoi deposit 
was determined and based on the 
railway. Russians will develop power 
supply for the “Ulaanbaatar” railway 
and build double-track railways 
costing USD 3 billion. half of the 
construction cost of this railway 
which is fifty-fifty owned will be 
borne by Mongolians and Russians 
will make all investments and for 
this, will own shares of the Tavan 
Tolgoi deposit. however, the Russian 
railways don’t have a lot of money, 

therefore, Yakunin requested china 
for a loan since he handled the work 
to get Mongolians approve this. 

It seems that Yakunin put his so-
called geopolitical issues to Putin 
with much confidence. In every 
meeting, the Russian Road and 
Transportation Ministry states that 
it has no interest to interfere in the 
Mongolian Railway policy, it is up 
to Mongolia to decide on the gauge 
of its railway and where to build it. 
however, geopolitics of Yakunin, 
former Vice Minister of Road and 
Transportation is very different than 
this. He firmly stated all railways to 
be built in Mongolia will be subor-
dinate to “Ulaanbaatar Railways” 
and the both countries should own 
fifty percent each of these railways. 
In other words, he will not agree 
that Mongolia will build railway on 
its own or will partner with other 
countries except Russia to build 
and invest in the railways. All the 
railways in Mongolia must have 
Russian standard, according to him. 
It’s true that according to geopolitics 
of Stalin, the Russian railway is dif-
ferent than other countries have and 
has broad gauge. At that time, when 
good airplane or intercontinental 
ballistic missile was absent, railway 
was most reliable means to transport 
weapons and equipments. Lust of 
Yakunin in the 21st century is fear 
of Russian boyars or feudal lords that 
if he can’t fulfill his fantasies that 
brainwashed Putin, he will be guilty 
before the Tzar rather than the state 
policy of Russia. Mongolia became 
eligible to receive USD 280 million 
from the US Millennium challenge 
Account corporation and set to up-
grade current railway and purchase 
several locomotives. however, this 
was stalled by Yakunin who acted 
like this will lead to military readi-
ness between Mongolia and Russia 
and scared the Mongolians. After 
cancelling this project, he made his 
famous statement “free cheese is 
only in trap”.  Sermon of big brother 

is gold!  however, the threat is real. 
Press photos showed him clenching 
his first when came to Mongolia to 
conclude agreements.      

Both sides had conf licting 
views on the future of Mongolian 
railway and in the end, joint Mon-
golian-Russian Railway company 
was formed. Russian representative 
named Morozov, who took part in 
the privatization of the meat fac-
tory of Ulan-Ude and because of 
that, engaged in the business that 
imports meat from Mongolia. his 
Mongolian partners talk about him 
as a head of mafia who was involved 
in murder, avoided from punishment. 
he purchased the Russian Judo Fed-
eration for five million dollars and 
used it as a way to get near to judoka 
Putin. Based on that connection, he 
became head of Intergovernmental 
commission of Russian-Mongolia 
and a Political Advisor to the Min-
ister of Agriculture and prepared 
his launchpad to go to Mongolia. 
Since he is in charge of Mongolian 
policy, he eventually crossed path 
with geopolitician Yakunin. . 

History about Mongolians fighting 
with each other for almost 50 years 
and developing almost five thousand 
proposals on development of the Ta-
van Tolgoi coal deposit and still not 
reaching any decision is a separate 
story. I will write this story later. 
However, during the last five years, 
it was Morozov, the person behind 
all this political play not to make 
any decision on this matter. Few 
years ago, an entity that resembles 
a government commission in charge 
of foreign investment in Tavan Tolgoi 
was set up under the government 
and meetings of interested parties 
to invest in TT were regularly held. 
china, USA, India, Brazil, Japan, 
and Korean companies interested 
to invest in Tavan Tolgoi for var-
ious reasons. They are all mining 
companies. Only railway person 
Morozov looked very odd. What he 
was interested in and how much he 
is going invest remained unclear, 
however, he wants to get the biggest 
stake ownership. Also, it looks like 
he is going to get it free. One certain 
thing was to delay development of 
the Tavan Tolgoi deposit. Thus, five 
years were misspent without reach-
ing any decision. No Tavan Tolgoi 
mine, no railway.

Economically, Mongolia has 
nothing to attract Russia, a powerful 
country with many natural resourc-
es. They would not be needing coal 
of the Tavan Tolgoi! They have 
nothing to gain except experiencing 
loss today after taking ownership 
of Mongolian railway. 2007 profit 
of “Ulaanbaatar” railway was only 
USD 300 thousand and half of this 
was for Russia. compared to this, 
a politician and a wrestler painted 
and improved abandoned Russian 
locomotive and sold it to the railway 
for USD 7 million. Expansion and 
construction of Mongolian railway 
is like spittle in huge assets of 
Russia which is ranked among first 
10 largest economies of the world. 
It mainly sells oil and petroleum 
products to Mongolia, however, 
it is less than evaporation rate of 
petroleum products of “Rossneft” 
company. however, under the geo-
political framework of great Russia, 
Mongolia has important position in 
terms of geographic location. It was 
so for at least 150 years. Main goal 
of Yakunin, the strategist is not to 
let third parties in this strategically 
important location. he must have 
read this should be so from the 
notes of Muraviev, Witte, Sazonov, 
chicherin, gromyko.   create vac-
uum!  Buffer zone that is isolated 
from rest of the world and begs from 
Russia and china only when it is in 
difficult condition. Therefore, Mon-
golia should not be developed; at the 
same time, should not be allowed to 
die. Similar to North Korea.

2013.4.19

AdvenTuRes of foReiGn invesTmenT

• Russia is one of the countries 
with the longest railroads in the 
world.

• Russian participation in the 
development of Tavan Tolgoi 
deposit was determined and 
based on the railway.

• During the last five years, 
it was Morozov, the person 
behind all this political play not 
to make any decision on railway 
matter.

The Russian 
railway is different 

than those other 
countries
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өдрийн хэмнэл

ЗГМ: үГИйН СүЛжЭЭ ЗГМ: СүДОКү

Өмнөх дугаарын хариу / 06.22

ЦАГ АГААР

УВС
 27o

 12o

ХОВД
 25o

 12o

ЗАВХАН
 21o

 12o

БАЯНХОНГОР
 27o

 13o 

ГОВЬ-АЛТАЙ
 20o

 9o

ӨВӨРХАНГАЙ
 27o

 14o

АРХАНГАЙ
 23o 
 12o

ХӨВСГӨЛ
 22o

 14o

БУЛГАН
 26o

 11o

ТӨВ
 26o

 13o

ДУНДГОВЬ
 30o 
 16o

ӨМНӨГОВЬ
 33o

 20o

ГОВЬ-СҮМБЭР
 30o

 13o

ДОРНОГОВЬ
 34o

 18o

СҮХБААТАР
 30o

 18o

ХЭНТИЙ
 30o

 15o

СЭЛЭНГЭ
 29o

 13o

ОРХОН
25o

10o

ДАРХАН-УУЛ
20o

9o

ДОРНОД
 30o

 17o

БАЯН-ӨЛГИЙ
 24o

 10o

УЛААНБААТАР
 vi.27
 21o

 9o
 8 м/с

 6 м/с

Бага зэргийн бороотой Бороо шиврэнэ

vi.26
   19o

   13o
 9 м/с

 6 м/с

Үүлшинэ

 vi.25  
   22o

   11o
 7 м/с

 6 м/с

 vi.29
 24o

 11o
 8 м/с

 6 м/с

Үүлшинэ

 vi.28
 23o

 10o
 8 м/с

 6 м/с

Үүлшинэ

ЗУРХАй

Билгийн тооллын 12
Зуны дунд шар морь сарын нэг 
цагаан мэнгэтэй шар хулгана 
өдөр. 
үс засуулбал: өвчин эмгэг ирнэ 
наран ургах, шингэх: 04.58-
20.55 Барилдлага: Идэр
Шүтэн барилдлага: Төрөн 
түгэхүй
Суудал: Гал

Аргын тооллын зургадугаар 
сарын 25, Сумъяа гараг. 
Билгийн 
тооллын 12, онгоц одтой, 
шар хулгана өдөр. 
өдрийн наран 04.58 цагт 
мандан, 20.55 цагт жаргана. 
Тухайн өдөр луу, бич жилтнээ 
аливаа үйлийг хийхэд эерэг 
сайн. Эл өдөр эе, эвээ ололцох, 
хамтын хөдөлмөр эхлэх, гэрээ 
хэлцэл байгуулах, найр хурим 
хийх, бэр гуйх, инж өгөх, авах, 
үнэт эрдэнийн зүйл авах, 
угаал үйлдэх, хүүхэд үрчлэн 
авах, урлан бүтээхэд сайн. 
Улааны үйл, төлөг тавих, морь 
уралдахад муу. өдрийн сайн 
цаг нь хулгана, үхэр, туулай, 
морь, бич, тахиа болой. 
Хол газар яваар одогсод 
зүүн урагш мөрөө гаргавал 
зохистой.
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(Өмнөх дугаарын хариу)

Тв ХӨТӨЛБӨР

07.00

10.00

20.00

22.00

00.00

02.00

”өглөө” хөтөлбөр /шууд/

Хөлбөмбөгийн ДАшТ: 
Япон-Сенегал

“Цагийн хүрд” 
мэдээллийн хөтөлбөр

Хөлбөмбөгийн  ДАшТ 
/А хэсэг/ шууд

Хөлбөмбөгийн  ДАшТ /А 
хэсэг/ шууд (22 цагийн 
давхацсан тоглолт)

Хөлбөмбөгийн ДАшТ 
/В хэсэг/-шууд

12.00

06.00 

14.30

19.30

21.00

01.00

"Сонсъё, Суръя, Дагая" 
/season-1/ 211-р анги

Хөтөч мэдээллийн 
хөтөлбөр

"Эх хэлний эрэлд-Үг 
цээрлэх" нэвтрүүлэг

"Орчин үеийн гэр бүл" 
ОАК /season-1/ 15-р анги

"Миний алтан амьдрал" 
СОАК 8-р анги

"Энэ хүүхнүүд үү" МУСК

07.25 "Бяцхан оцон шувуу 
Пороро" хүүхэлдэйн 
кино 2. 35-41-р анги

09.00 

11.20 

16.05

20.40

"Монголчууд XX зууны 
эхэнд" нэвтрүүлэг

Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?

Хэрэглээний Хятад 
хэлний хичээл №20, 21

"Уул уурхайн шийдвэр 
гаргалтанд иргэдийн 
оролцоо" нэвтрүүлэг

23.05 "Дагалдан эмч нар" ОАК 
1-53, 54-р анги

09.00 

11.30

14.00

20.00

22.30

"Бизнесийн хэмнэл" 
хөтөлбөр

Ногоон хот

 Суутнуудын намтар 
хөтөлбөр

"Студио 1.0" нэвтрүүлэг

Амжилтад хязгаар үгүй

07.00 Мөнгөний Урсгал - 
давталт

БоСооГооР:
1. Эмийн найрлагад 
ордог хортой зэрлэг 
ургамал
2. Үхлийн хар шуурга
3. Дэлхийн анхны 

шатрын аварга
4. Дарга, удирдлага
6. Завхан аймгийн 
Түдэвтэй сумын нутагт 
оршдог эргэн тойрноо 
108 том жижиг нуур 

бүхий үзэсгэлэнт 
нуур

хөнДлөнГөөР:
1. литва улсын 
мөнгөн дэвсгэрт
3. Хуучин 
тогтолцооны үеийн 
Засгийн газрын 
кабинет 
(товчилсон нэр)
5. Нөөцөөрөө 
"Тавантолгой"-н 
ард бичигдэж буй 
нүүрсний орд 
(Хөвсгөл)
7. Диаметр нь 
дэлхийгээс 109 дахин 
том гараг
8. Буурал тивийн 
нэгэн холбоо 

ОНЦЛОХ үЗвЭР

Чойжин ламын сүм музейгээс 
жил бүр уламжлал болгон зохион 
байгуулдаг “шөнийн музей” арга 
хэмжээ ирэх сарын 4-5-нд болох 
гэж байна. Уг арга хэмжээнд 
ирснээр Морин хуурын 
чуулга, Улаанбаатар чуулга, 
“Хөсөгтөн” хамтлагийн уран 
бүтээлийг сонсох боломжтой. 
Мөн Чойжин ламын сүм музейн 

үзмэрүүдээс гадна зөвхөн уг арга 
хэмжээнд зориулсан “өндөр 
гэгээн Занабазарын хосгүй 
үнэт бүтээлүүд” үзэсгэлэнг 
сонирхоорой. 
Чойжин ламын сүм музей нь 2011 
оноос хойш энэхүү арга хэмжээг 
жуулчдад зориулан зохион 
байгуулж байна. Монголын 
язгуур урлагийн биет бус өв 

болон ардын дуу, хөгжмийг 
орчин үеийн хэв маягтай 
хослуулсан бүтээлүүдийг 
толилуулдаг онцлогтой. 
“шөнийн музей”-н арга хэмжээ 
үдшийн 20.30-аас 00.00 цаг 
хүртэл үргэлжилнэ. Тасалбарын 
үнэ 50 мянган төгрөг бөгөөд 
өнөөдрөөс худалдаанд гарч 
эхэлнэ.   

“Шөнийн музей” үүдээ нээнэ

(Товчилсон нэр)
9. Эмэгчин тарвага
10. УГЗ Б.Ахтааны 
найраглалд гардаг 
хүчит бүргэдийн нэр 
... ига
11. Зорилгоосоо үл 
ухрах тэсвэр, зүтгэл

12. Сэргэн мандалтын 
үеийн Италийн яруу 
найрагч, "Тэнгэрлэг 
туульс"-ыг зохиогч 
13. ... нуруу
14. Үржил шим муутай 
элсэрхэг газар

С.Заяасайханы “цагийн машин” 
уран зургийн үзэсгэлэн
хаана: Q уран зургийн галерей
хэзээ: 2018.07.01-05
Тасалбарын үнэ: Үнэ төлбөргүй

Hunnu Music Festival 2018
хаана: Чингис хааны морьт хөшөө 
цогцолбор
хэзээ: 2018.06.29-ний 12.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 15 мянга

The colors хамтлагийн “Би 
тэнгэр лүү унаж байна” тоглолт
хаана: Скай ресорт
хэзээ: 2018.06.27-ны 20.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 20 мянга

ant man and wasp
хаана: “өргөө” кино театр
хэзээ: 2018.07.06-наас
Тасалбарын үнэ: ^ 10-15 мянга

“чио чио Сан” дуурь
хаана: УДБЭТ
хэзээ: 2018.06.28-ны 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ:  ^ 10-30 мянга

цагаан лавай чуулгын 
“нүүдэлчний аялгуу” тоглолт
хаана: МТЗ-ын дуу бүжгийн чуулга
хэзээ: 2018.06.22-07.15
Тасалбарын үнэ: ^ 20 мянга
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ФОТО АГШИН

С.Батсайхан / ЗГМ©Тамирчны ялалт хямдхан олддоггүй. "Улаанбаатарын цом" олон улсын тэмцээний үеэр.



◄1
хуулийн хариуцлагыг өргө-

жүүлж, худалдааны платфор-
муудыг хамруулснаар хуурамч 
барааны эсрэг тэмцлийг муур 
хулганын хөөцөлдөөн болгосон 
хуулийн цоорхойг бөглөхийг 
оролдож байна. хонконгийн 
хуульч Южин лоу “уг хууль 
томоохон платформуудыг 
онилно. түүнчлэн зарим 
жижиг худалдаачдын үүрэг 
хариуц  лагыг тодруулах байх” 
хэмээн тайлбарлав. Салбарын 
гол тоглог чид хуулийн зарим 
заалтыг хэрэгжүүлэхэд хүнд-

рэлтэй гэж үзэж байна. Жишээ 
нь, хуурамч сертификат ихээхэн 
тархсан тул шинэ, хатуу хуулийн 
заалтаар эрүүл мэндийн бүтээг-
дэхүүн худалдаачдыг ялгаж 
салгахад бэрх юм. түүнчлэн 
худалдаачийн талаар гомдол 
ирсэн тохиолдолд нэн даруй 
арга хэмжээ авна гэсэн заалтыг 
хэрхэн хэрэгжүүлэх нь тодорхой 
бус.

худалдаачдын дунд өр сөл -
дөөн их учир зарим өрсөл-
дөгчийн барааны талаар худалд 
гомдол гарахыг үгүйсгэх 
аргагүй. одоогоор цахим 
арилжааны платформууд 
гомдлыг нягтлахад тодорхой 

хугацаа зарцуулж байгаа. Ali-
baba хуулийн төслийг хэлэлцэж 
дуусаагүй байгаа хэмээн тайл-
бар өгөхөөс татгалзав. JD.com 
тайл бар хүссэн асуулгад хариу 
ирүүлсэнгүй. шинэ хуульд 
үйлчилгээ болон бараа ны 
зарыг бөөнд нь зэрэг оруул даг 
практикийг зогсооно.  түүнч лэн 
үнээ нэмэх зорилгоор хэрэглэг-
чийн урьдын худалдан авалтад 
шин жил гээ хийх боломжийг 
хаах юм.

herbert Smith Freehills 
хуулийн фирмийн ажилтан 
Жеймс гон “Платформуудын 

ү йл ажиллагаа болон 
худалдаачдын хянах үйл 
явцад нөлөөлөх нь зайлшгүй. 
тэд гомдол санал, хуурамч 
бараа шалгах ажилтны тоогоо 
нэмэхээс гадна хувийн мэдээ-
лэлд болгоомжтой хандах 
ёстой болно” гэжээ. хятад 
улс томоохон компаниудаа 
стандартаас доогуур бараа буюу 
ёс суртахуунгүй үйлдэлд шууд 
буруутгахаас эмээ  дэггүй. ccTV-
ийн “Нэр ба шившиг” хэмээх 
нэвтрүүлгээр хэрэглэгчийн 
эрх аш гийг хамгаа лах үүднээс 
гадна, дотоодын компа-
ниудыг шүүмж лэх нь 
бий.

БНХАУ онлайнаар 
хуурамч бараа 
зарахыг хориглоно

Люси Хорнби
Ерөнхийлөгч ши Жиньпин 

АНу-тай үүссэн худалдааны 
сөргөлдөөнд хятадад туслахыг 
гаднын компаниудын захир-
луудаас хүсжээ. тэрбээр хойд 
Америкийн компаниудыг 
оруулаад 20 орчим үндэстэн 
дамнасан компанийн удирдлагыг 
хүлээн авч, цаг шахам ярилц-
сан байна. хятадын төв теле-
визээр үзүүлсэн зургаан 
мину тын мэдээнд ноён ши 
протек ционизмыг шүүмжлэн 
“Нэг зам, нэг бүс” төслийг магтан 
ярихад захирлууд тэмдэг лэл 
хийж, анхааралтай чагнахын 
сацуу үе үе алга ташиж харагдав.  

тэрбээр “хятадын нээсэн их 
хаалга хаагдахгүй. харин улам 
том, нээлттэй болно. хятад улс 
зах зээлээ илүү нээж, хөрөнгө 
оруулалтад илүү нээлттэй орчин 
бүрдүүлнэ. оюуны өмчийн 
хамгаалалтыг сайжруулж, 
сайн дураар импортоо нэмэг-
дүүлэхийн хамт гадна, дотнын 
бизнесменүүдэд хөрөнгө 
оруулалт болон бизнес эхлэх 
таатай орчин бий болгоно” хэмээн 

Бээжин гаднын бизнесийг 
аргадаж эхэллээ

амлажээ. гаднын бизнес менүүд 
хятадын хөгж лийг өндрөөр 
үнэлэхийн ялдамд даяарчлалыг 
бэхжүүлэх болон дэлхий ертөнц 
эрх баригч Коммунист намыг 
илүү ойлгох ёстой гэсэн санаа 
хэлсэн байна.

олонх компаниуд трампын 
засаг захиргааны тарифыг 
эсэргүүцэж байгаа авч хоёр 
талын хайчинд өртөхөөс эмээж 
буй. Америкийн цөөн бизнесмен 
ноён шигийн уулзалтад 
орол  цохоос татгалзсан аж. 
гадаадад бизнесийн холбоотон 
хайхын тулд Бээжин хятадын 
санхүүгийн үйлчилгээний зах 
зээлийг нээхээ зарласан. уг 
арга хэмжээг гаднын хөрөнгө 
оруулагчид  удтал хүлээж байсан 
юм. гуравдугаар сард зарласан 
шийдвэрийн дагуу даатгал, 
үнэт цаас гэх мэт санхүүгийн 
үйлчил гээнд гаднын өмчлөлийн 
хязгаарлалтыг цуцалсан.

Бээжинд төвтэй Trivium 
china зөвлөх фирмийн үүсгэн 
байгуулагчдын нэг Эндрю Полк 
“Бүх зүйл хаагдаж байхад энэ 
нэг хэсэгт нээгдэж байгаа мэт 

санагдаж байна. гаднынханд 
ашигтай зүйл санал болгохгүй бол 
хөрөнгө оруулалтаа нэмэхгүй” 
гэжээ. хятадын удирдлага 
гаднын бизнесменүүдэд хятад 
бол сонирхол татахуйц зах зээл 
гэсэн сэтгэгдэл төрүүлэхийн 
тулд чармайж байна. Энэ сард 
хятадын худалдааны дэд 
сайд Ван шоувен Америкийн 
бизнесменүүдтэй уулзахдаа 
тус улсад олсон амжилтын 
туршлагаа түгээхийг хүсэж 
байв. өнгөрсөн сард ноён ши 
германы захирлуудтай уулзсаны 
дээр гаднын эрдэмтэд болон 
сэтгүүлчдэд хүчтэй төвлөрсөн 
засаглалын ашиг тус хийгээд 
өрнөдийн загварын сул талын 
тухай ярилцлага өгчээ.

түүнчлэн хятадын эдийн за саг 
хэдэн жил сул өсөлт, хэлбэлзэл-
тэй байс наа тогт воржиж буй 
тул зохицуу лагчид санхүү гийн 
үйлчилгээнд шинэчлэлийг илүү 
итгэлтэй хэрэгжүүлж байгааг 
ноён Полк тэмдэглэв. Бээжин дэх 
Европын худалдааны танхимаас 
явуулсан судалгаанаас үзэхэд 
асуулгад оролцогсдын 57 хувь нь 

зах зээл илүү нээгдвэл хятадад 
хөрөнгө оруулахад бэлэн байна 
гэсэн хариулт өгчээ. уг судалгааг 
санхүүгийн шинэчлэлийг 
зарлахаас өмнө явуулсан байна.

Европын холбооны танхимын 
тэргүүн Мац харборн “үнэт 
цаасны хязгаарлалтыг цуцал сан 
явдалд баяр хүргэмээр байна. 
гэхдээ саад тотгороос зайлс-
хийхийн тулд зохицуулалтын 
нэмэлт өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. 
тухайлбал, зөвшөөрөл авах 
болон далд саад гэх мэт” 
гэжээ. Асуулгад оролцогсдын 
тавин хувь нь ирэх таван жилд 
хятадад зохицуулалтын саад 
бэрхшээл нэмэгдэнэ гэж үзсэн 
байна. Зарим хөрөнгө оруулагч 
хятадын санхүүгийн үйлчил-
гээний зах зээлийг нээснээр 
томоо хон компаниуд хожиж, 
жиж  гүүдэд хаалттай хэвээр 
үлдэнэ гэж болгоомжилж буй. 
гаднын томоохон хөрөнгийн 
менежментийн компа ниудад 
хятадын зохицуу лаг чид хэдийн 
зөвлөгөө өгч эхэлсэн 
бол жижиг компаниуд 
хүлээсээр байгаа аж.
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Эд Крукс
Сүүлийн судалгаагаар АНу-

ын нефть, хийн үйлдвэрлэлээс 
алдагддаг метаны хэмжээ 
Засгийн газрын үнэлгээнээс 60 
хувь илүү гарсан нь дэлхийн 
дулааралд ихээхэн сөрөг 
нөлөөтэй гэсэн түгшүүр үүсгэв. 
Science сэтгүүлд нийтэлсэн 
Байгаль орчныг хамгаалах 
сангийн тайланд өмнөх 
судалгаануудыг харьцуулсны 
үндсэн дээр тоног төхөөрөмж 
доголдсоны улмаас метаны 
алдагдлыг дутуу тооцсон гэх 
дүгнэлтэд хүрсэн байна. ийм 
дүгнэлт нефть, хийн олон 
компанийн талаарх түгшүүрийг 
нэмэгдүүллээ.

ExxonMobil, BP компаниуд 
саяхан дэлхийн дулаарлыг 
шийдвэрлэх талаарх стратегидаа 
метаны алдагдлыг багасгах 
төлөвлөгөө оруулсан. гэхдээ 
обамагийн захиргаанаас гарга-
сан зохицуулалтыг сал барын-
хан эсэргүүцэж байв. харин 
трампын захиргаа журмын заал-
туудыг зөөлрүүлэх алхам хийж 
буй. Цахилгаан хангамжийг 
нүүрснээс байгалийн хийд 
шилжүү лэх асуудлаарх маргаа-
ны сэдэв нь цооног, хийн хоолой, 
боловсруулах үйлдвэрүүдээс 
алдагддаг метаны хийн асуудалд 
төвлөрдөг. Метан нь байгалийн 
хийн үндсэн бүрдэл бөгөөд 

Метаны ялгарал дэлхийн дулаарлыг нэмдэг
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шинэ технологи ажлын байрыг цөөрүүлэн устгаж буй цагт 
хүмүүст дасан зохицох чадвар чухал.   > 10

Программ хангамжийн үнэд apple хариуцлага хүлээх эсэх нь 
шүүхийн шийдвэрээс шалтгаална. > 10

Амжилтад хүрэхэд дасан зохицох чадвар 
чухал

Хамтын ажиллагаа нь АНУ-ын захирлууд эрүүлийг хамгаалах 
зардлаа багасгахыг хичээж буйн илрэл юм.  > 10

Безос, Баффет нар шинэ салбарынхаа 
тэргүүнээр Гавандег томилов

Дээд шүүх apple-ын apр store-ын 
хэргийг дахин хэлэлцэнэ

Ерөнхийлөгч 
ши Жиньпин 

“Хятадын 
нээсэн 

их хаалга 
хаагдахгүй. 
Харин улам 

том, нээлттэй 
болно. Хятад 

улс зах зээлээ 
илүү нээж, 

хөрөнгө 
оруулалтад 

илүү нээлттэй 
орчин 

бүрдүүлнэ” 
гэжээ.

шинжээч Энтони инграффи 
сэргээгдэх эрчим хүч бэлэн 
болтол байгалийн хийг шил-
жилтийн түлш гэж үзэх нь буруу 
хэмээн ярьсан байна. тэрбээр 
“уур амьсгалын дулаар лын 
сүйрлийг зайлуу лахын тулд бид 
олборлодог түлшнээс нэн даруй 
татгалзаж, сэргээгдэх үүсгэвэр 
болон хэмнэлтэд шилжих ёстой” 
гэв. Байгаль хамгаалах сангийн 
эрдэмтэн ноён хамбург “ Бидэнд 
томоохон асуудал тулгарлаа... 
Сайн мэдээ нь түүнийг шийдэж 
болох бөгөөд өртөг багатайгаар 
зохицуулах гарц бий” гэсэн юм.

Жишээ нь, Exxon компани 
алдагдлыг илрүүлэх хэт 
ягаан туяаны багаж гэх мэт 
шинэ технологи, арга барил 
нэвтрүүлснээр 2020 он гэхэд 
метаны алдагдлыг 15 хувь 
бууруу лахаар төлөвлөжээ. 
Алдахаас сэргийлж чадсан 
хийг худалдах боломжтой 
учир метаны алдагдлыг багас-
гах ажлыг бага зардлаар хийх 
боломжтой. Сангийн тооцоогоор 
АНу-д жил бүр хоёр тэрбум 
ам.долларын өртөгтэй хий 
алдагддаг аж. хөгжингүй орнуу-
дад зөвлөгөө өгдөг олон улсын 
эрчим хүчний агентлаг метаны 
өнөөгийн алдагдлын 40-50 
хувийг нэмэлт зардал-
гүйгээр арилгаж болно 
хэмээн дүгнэсэн байна.

ExxonMobil, 
BP компаниуд 
саяхан 
дэлхийн 
дулаарлыг 
шийдвэрлэх 
талаарх 
стратегидаа 
метаны 
алдагдлыг 
багасгах 
төлөвлөгөө 
оруулсан. 

дэлхийн дулааралд ихээхэн 
сөрөг нөлөөтэй.

Нүүрс шатаадаг цахилгаан 
станц байгалийн хийнээс илүү 
нүүрстөрөгчийн давхар исэл 
ялгаруулдаг боловч метаны 
алдаг дал уг давуу талыг 
тэнцүү лэх буюу үгүй хийж 
ч болзош гүй юм. Цооногоос 
цахилгаан станц хүрэх замд 
хийн 2.7 хувь нь алдагддаг бол 

хүлэмжийн хийн нөлөө нь нүүрс 
шатаасан хэмжээнээс давна 
гэж уг сангийн эрдэмтэн Стив 
хамбург ярьсан байна. АНу-
ын Байгаль хамгаалах агентлаг 
хийн үйлдвэрлэлийн алдагдал 
1.4 хувьтай хэмээн тооцож, 
нүүрснээс хийд шилжих нь 
ялгаруулалт багасах ашигтай 
гэж үздэг.

гэхдээ энэ тоо цооног болон 

хийн хоолойн өгөгдөлд тулгуур-
ласан хамгийн доод үнэлгээ юм. 
шинэ судалгаа нефть, хийн 
үйлдвэрлэлийн бүсэд агаараас 
тандалт хийж, метаны алдагд-
лын бодит хэмжээг гаргах 
зорилго тавьсан байна. Зөвхөн 
2015 оны өгөгдөлд суурилсан 
судалгаанаас үзэхэд алдагдал 
2.3 хувьтай байгаа нь хийн 
давуу талыг үлэмж багасгасан 

юм. Салбарынхан болон байгаль 
хамгаалагчид уг судалгаанаас 
эсрэг тэсрэг дүгнэлт хийсэн 
аж. Америкийн газрын тосны 
хүрээлэнгийн төлөөлөгч Эрик 
Милито “тайлан байгалийн 
хийг түлшний эх сурвалж 
болгон ашиглах нь АНу-ын хорт 
хийн ялгаруулалтыг багасгаж 
буйг дахин нотоллоо” гэв.

харин Earthworks фирмийн 



Шэннон Бонд
Amazon, JPMorgan chase, 

уоррен Баффетын Berkshire 
hathaway компани АНу дахь 
ажиллагсдынхаа эрүүл мэндийг 
сахин хамгаалах зорилгоор 
байгуулсан хамтарсан байгуул-
лагынхаа гүйцэтгэх захирлаар 
мэс засалч, сэтгүүлч, зохиолч 
Атул гавандег томиллоо. 

Бостонд төвтэй шинэ компанийг 
доктор гаванде долдугаар сараас 
удирдаж эхэлнэ. шинэ компани 
нийт нэг сая орчим ажилтныхаа, 
эрүүл мэндийг хамгаалах 
зардлыг бууруулах зорилгоор 
гурван хөрөнгө оруулагчийнхаа 
технологи, цар хүрээ, дадлага 

туршлагыг ашиглана. Мөн 
орлого хөөцөлдөх элдэв санал 
санаачилга, хязгаарлалтаас 
ангид бие даан ажиллах юм. 
Эмч, харвардын профессор 
гаванде бол New Yorker сэтгүү-
лийн нийтэд алдартай сэтгүүлч, 
бестселлер номын зохиогч хүн. 
тэрбээр АНу-ын эрүүлийг 
хамгаалах тогтолцооны тухай 
цуврал тэмдэглэл нийтлүүлсний 
дотор эмчилгээний үнэ өртөг 
өндөр байдаг учрыг тайлбарласан 
2009 оны нийтлэл бий. 

“Доголдчихоод байгаа тогтол-
цоог сайжруулах боломж бий” 
хэмээн доктор гаванде лхагва 
гарагт мэдэгдлээ. “Миний бие 

АНу төдийгүй дэлхий дахинд 
хүмүүсийн амийг аварч, өвчин 
зовлонг нь багасган, үрэлгэн 
зардлыг устгаж чадахуйцаар 
эрүүлийг хамгаалах тогтолцоог 
сайжруулахын төлөө чармайн 
ажиллаж ирлээ. Эдүгээ сая гаруй 
хүнд илүү үр дүнтэй үйлчилж, 
эрүүлийг хамгаалахын илүү 
сайн загвар үүсгэхэд эдгээр нэр 
хүндтэй байгууллагын дэмжлэг 
туслалцаа бүрдлээ” хэмээв.  

Доктор гванде нь Бостоны 
Brigham and Women’s hospital-д 
ерөнхий болон дотоод шүүрлийн 
мэс заслаар дагнан ажиллаж, 
харвардын Нийтийн эрүүл 
мэндийн Th chan сургууль, 

харвардын анагаахын сургуульд 
багшилдаг. тэрбээр мөн Ariadne 
Labs хэмээх эрүүлийг хамгаалах 
инновацийн төвийн үүсгэн 
байгуулагч захирал. 

Amazon, JPMorgan, Berkshire 
нь АНу дахь ажилтан, ажилт-
нуудынхаа эрүүлийг хамгаалах 
үйлчилгээний өртөг зардлыг 
бууруулах үүднээс хамтран 
ажиллахаар болсноо энэ оны эхээр 
мэдэгдсэн юм. АНу-ын цахим 
худалдааны аварга, хөрөнгийн 
хэмжээгээр тэргүүлдэг банк, ноён 
Баффетын хөрөнгө оруулалтын 
конгломерат компанийн хамтын 
ажиллагаа нь нэгдсэн улсын 
захирлууд өссөөр байгаа эрүүлийг 

хамгаалах зардлыг багасгах арга 
эрэлхийлж буйн илрэл боллоо. 
Эрүүлийг хамгаалахын зардлыг 
ноён Баффет “өлөн туузан хорхой” 
хэмээн тодорхойлж байв.  

Ажил мэргэжлийн түүх 
нь компанийн менежмент 
бус, анагаах ухаан, эрүүлийг 
хамгаалахын бодлоготой 
холбогдож ирсэн доктор гавандег 
гүйцэтгэх захирлаар томилсон 
нь шинэ компани АНу-ын 
эрүүлийг хамгаалах салбарын 
гол тоглогчидтой өрсөлдөхөөс 
илүүгээр шинэ технологи 
нэвтрүүлэхэд чиглэх гэж буйн 
илрэл хэмээн зарим нь үзэж байна. 

Доктор гаванде АНу-ын 

эрүүлийг хамгаалах хамгийн 
өндөр үнэтэй зах зээл – техас 
муж улсын хотоор жишээ авсан 
нийтлэлийг 2009 онд New 
Yorker сэтгүүлд нийтлүүлж, 
өссөөр байгаа үнийг зогсоохыг 
уриалжээ. уг нийтлэлийг өндөр 
үнэлсэн Berkshire-ийн дэд 
ерөнхийлөгч Чарли Мюнгер 20 
мянган ам.долларын буцалтгүй 
тусламжийн чекийг доктор 
гавандед явуулсан тухай ноён 
Баффет 2010 онд cNBc-д ярьж 
байлаа. Доктор гаванде мөнгийг 
хүлээн авмагцаа Brigham 
and Women’s hospi-
tal-д хандив болгон 
шилжүүлсэн юм.

Эмма жэйкобс
леонард Млодинов хүмүүс 

төдийлэн захиалдаггүй хоол 
идэхээс эхлээд өчүүхэн гэлтгүй 
хувийн өөрчлөлт өдөр бүр 
өрнүүлдэг. тэрбээр Elastic: Flexible 
Thinking in a constantly changing 
World буюу “Байнга хувирч буй 
хорвоод уян хатан сэтгэх нь” 
номын зохиогч. Ресторанд этгээд 
хоол идэхээс аргагүйд тулах үе 
гардаг ч ийм дадал сониуч байх 
чадварыг нь хөгжүүлэх сайн 
талтайг Млодинов тайлбарлав. 

Мөн үл таних хүнтэй яриа 
өрнүүлж, үзэл бодлыг нь сонирхон, 
хариу үгийг нь үнэн сэтгэлээсээ 
сонсохыг чухалд тооцож “Зөвхөн 
өөртөө баригдалгүй сэтгэхэд 
тустай оюуны чухал дасгал” 
хэмээн Млодинов ярьж байна. 
уян хатан, сониуч байх байнгын 
нөхцөл бүрдүүлдэг тусгай 
хөтөлбөрт хамрагдахыг тэрбээр 
анд нөхөд, хамтран ажиллагсдадаа 
зөвлөдөг. “Аливаа мэргэшсэн 
ажилтан хүн дасан зохицох чадвар 
сайтай байх ёстой” гэв. 

үйлдвэрлэлийн салбарыг техно-
логи өөрчилж, автомат жуулалт, 
хиймэл оюун ухаан ажлын байрыг 
цөөрүүлж буй нөхцөлд бидэнд 
ямар ур чадвар цаашид хэрэг 
болохыг таахад бэрх. Юутай ч 
сайжруулж байх ёстой зүйл бол 
дасан зохицох чадвар хэмээн 
экспертүүд үзэж байна. 

ийм байр суурьтай хүмүүсийн 
нэг нь The Importance of Ed-
ucational Adaptability буюу 
“Боловсролын дасан зохицох 
чадварыг чухалчлах нь” номын 
зохиогч, Колумбын их сургуулийн 
эдийн засаг, боловсролын 
ухааны профессор хэнри левин. 
уламжлалт тодорхойлолтоор 
авч үзвэл боловсрол нь бүтээмж 
өсгөх, суралцагчдад ур чадвар 
эзэмшүүлэх, хөдөлмөрийн 
бүтээмжийг дээшлү үлэх 
зорилготой. тэгвэл ажиллагсад 
дасан зохицох чадвартай байж л 
бүтээмж сайжирдаг тул уламжлалт 
тодорхойлолт эдүгээ чухал бус 
болсон хэмээн профессор левин 
тайлбарлав. 

Бүх хүн уян хатан байж чадах 

Безос, Баффет нар шинэ салбарынхаа тэргүүнээр Гавандег томилов

Технологийн 
эринд 
ажилчдын 
дасан зохицох 
чадвар 
амин чухал 
үүрэгтэйг 
экспертүүд 
анхааруулж 
байна.

Хэрэглэгчдийн 
татаж авсан 
программ 
хангамжийн 
үнэд apple 
хариуцлага 
хүлээх эсэх 
нь шүүхийн 
шийдвэрээс 
шалтгаална.

Тим Брэдшоу
АНу-ын Дээд шүүх Apple-тай 

холбоотой заргыг дахин авч 
үзэхээр боллоо. уг зарга нь Ama-
zon, eBay зэрэг цахим худалдааны 
сайтуудын эсрэг дэгдээд буй 
монополийн эсрэг олон гомдлын 
хувь заяаг шийдвэрлэхэд чухал 
үүрэгтэй. 

хэрэглэгчдийн татаж авсан 
программ хангамжийн үнэд Apple 
хариуцлага хүлээх эсэх нь АНу-
ын дээд шүүхийн шийдвэрээс 
шалтгаалах юм. шударга 
өрсөлдөөнд харшилж буй App 
Store нь iPhone-д зориулсан 
программ хангамжийн үнийг 
хөөргөддөг гэсэн гомдолд Apple 
компанийн зүгээс өгөх тайлбарыг 
сонсох гэж буйгаа АНу-ын Дээд 
шүүх даваа гарагт мэдэгдсэн. 

Чикагогийн оршин суугч 
Роберт Пеппер тэргүүтэй 
хэрэглэгчид зарга мэдүүлэгч 
тал болж байна. Apple компани 
программ хангамж хөгжүүлэгчдэд 
зөвхөн өөрийн онлайн дэлгүүрээр 
дамжуулан бүтээгдэхүүнээ 
борлуулах шахалт үзүүлэх замаар 
iPhone-ын программ хангамжийн 

Дээд шүүх Apple-ын Apр store-ын хэргийг дахин хэлэлцэнэ

зах зээлийг “монопольчиллоо” 
хэмээн зарга мэдүүлэгч тал 
буруутгаад байгаа юм. 

Apple компани App Store-оо 
ашиглан хэрэглээний программ 
хангамжид төлж буй төлбөрийн 
30 хувийг хураамж болгон авдаг. 
Сүүлийн арван жилд App Store-
ын гүйлгээ олон арван тэрбум 
ам.доллараар хэмжигддэг 
болтлоо өсжээ. түүхэнд Illinois 
Brick doctrine нэрээр үлдсэн, 
АНу-ын дээд шүүхээс 1977 онд 
гаргасан шийдвэрт үндэслэн 

уу? хүн ядаж л уян хатан байх 
чадвараа сайжруулж чадна хэмээн 
Never Stop Learning: Stay Relevant, 
Reinvent Yourself, and Thrive буюу 
“Сурч мэдэхээс хэзээ ч буу ухар: 
Нийцтэй байж, өөрийгөө таньж 
мэдэн хөгжин цэцэглэ” номын 
зохиогч Брэдли Стаатс тайлбарлав. 
“Суралцахуй бол нэг төрлийн 
бихевиор. Зан төлөв, ааш авираа 
бид өөрчилж, хөгжүүлж чадна. 
Зарим нэг авьяас чадвар, дадал 
туршлагатай болохоос ч хялбар” 
хэмээн тэрбээр номдоо бичжээ. 

хүмүүс тодорхой байгууллага, 
салбарт хэдий чинээ удна, сониуч 
байх чадвар нь төдий чинээ 
мууддаг хэмээн зохиогч үзэж 
байна.  Азаа туршиж “суралцахуй 
юунаас эхтэй вэ?” гэсэн тэнэг 
асуулт тавиад үз. 

тэрбээр ажлын өдөр болж 
өнгөрсөн үйл явдлыг өдөр тутам 
бичиж тэмдэглэхийг хичээдэг нь 
хоёр ч зүйлд тустай. Юун түрүүнд, 
та бид анзаарч ухамсарласнаасаа 
илүү ихийг хэзээд мэдэж байдаг. 
“ийм учраас бид толгой дахь 
мэдлэгээ үсгээр илэрхийлж, эргээд 
илэрхийлсэн зүйлээсээ суралцдаг” 
хэмээн тэрбээр тайлбарлав. 
“хоёрдугаарт, анхаарах ёстой 
бэрхшээл хүндрэлийг олж хардаг 
болно. Дүнд нь өөрчлөлт өрнүүлэх 
сэдэл төрж, асуудлыг шийдвэрлэж 
сурна” гэв. 

Сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх, 
ойлгох чадвар нь ажилчдын 
дасан зохицох чадварт чухал 
үүрэгтэйг Кембрижийн шүүн 
тунгаах бизнесийн сургуулийн 
(cambridge Judge Business School) 
байгууллагын бихевиор (organisa-
tional behaviour) судлалын багш 
йохен Менге үзэж байна. Аливаа 
өөрчлөлт нь дарамтад өртлөө гэсэн 
бодол төрөх, зайлж холдмоор 
санагдах гэх мэт сэтгэл хөдлөлийн 
реакц үүсгэдэг. 

“Энэ нь байх ёстой зүйл. гол 
нь сэтгэл хөдлөлийн дүнд та 
бид хэрхдэг билээ? өөрчлөгдөн 
хувирч буй ертөнц биднийг 
шаналгаж мэднэ. тэглээ гээд 
бид зогсоож дийлэхгүй.” Сэтгэл 
хөдлөлдөө няхуур хандаж, үүссэн 
нөхцөлд дүгнэлт хийн асуудлыг 

шийдвэрлэх нь чухал. 
Айдас нь дасан зохицож 

чадахгүй байгаагийн гол 
шалтгаан хэмээн ур чадвартай 
сайн дурынхныг ашгийн бус 
байгууллагуудтай холбож өгдөг 
Catchafire онлайн платформыг 
үндэслэгч Рэйчел Чон үзэж байна. 

лондоны бизнесийн сургуулийн 
байгууллагын бихевиор судлаач, 
профессор Анита Раттан 
“өсөлтийн сэтгэлгээ” (growth 
mindsets) хэмээх судалгааны шинэ 
салбарт идэвхтэй ажилладаг. уг 
ойлголтыг нийгмийн сэтгэл 
зүйч, Mindset: The New Psychol-
ogy of Success буюу “Сэтгэлгээ: 
Амжилтын шинэ сэтгэл зүй” 
номыг бичсэн Кэрол Двек анх 
дэвшүүлсэн юм.  

“өсөлтийн сэтгэлгээ”-гээр 
аливаа авьяас чадвар төрөлхөөс 
заяадаггүй, цаг хугацааны явцад 

дадлагатай хосолж байж бүрэлдэн 
хөгждөг хэмээн тайлбарладаг. 
Авьяас чадвараа төрөлхийн гэж 
ойлгодог хүмүүс алдаа эндэгдэл 
бүрийг статусаа хамгаалж үлдэхэд 
ашиглах хандлагатай. шинэ 
ойлголтыг бизнесийн орчинд 
нэвтрүүлэх нь чухлыг Micro-
soft-ын гүйцэтгэх захирал Сатья 
Наделла профессор Двекэд уриалж 
байгаа юм. 

“өөрсдийн болоод бусдын 
өөрчлөгдөн хувирах чадварыг 
хэрхэн ойлгохоос эцсийн гаргалгаа 
хамаарна” хэмээн профессор 
Раттан тайлбарлав. “өөрийгөө 
өөрчлөгдөж чадахгүй гэж үздэг 
хүн өөрчлөгдөх чармайлт бараг 
гаргахгүй” хэмээн тэрбээр үзэж 
байна. 

өсдөггүй, тогтсон сэтгэл-
гээтэй хүн өөрчлөлт туулж 
өнгөрүүлмэгцээ “онцгүй юм 

байна. Болих минь” гэж бодно. 
өөрөө буулгасан төлгөдөө 
захирагддаг ийм хүн эцэстээ бага 
суралцана. өсөлтийн сэтгэлгээтэй 
хүн  үр дүнг хараад үлдэхийн 
оронд суралцдаг тул энэ нь эргээд 
шагнал болж, эцсийн дүндээ 
ажиллагсад өөрчлөгдөн хувирдаг. 

“та бид амжилт гаргах гэвэл 
учир шалтгааныг нь тунгаан, 
зан байдлаа өөрчлөх стратегиа 
төлөвлөх хэрэгтэй. Нэг хүний 
удирдлага доорх багийн төсөл 
бүтэлгүйтлээ гэж төсөөлье. 
өсөлтийн сэтгэлгээгээр авч үзвэл 
алдаа эндэгдлийг эс хайхрах нь 
чухал бус. “Баг маань алдлаа. 
Бид хаана нь буруутав? Яавал 
засах вэ?” гэсэн сэтгэлгээ чухал. 
Алдаандаа тулгуурлаж байж 
шийдэл гарч ирнэ. 

ихэнх хүн амжилт гаргах 
сэдэлтэй ажилладаг учраас ажил 

олгогсод ажилтнуудаа назгайрна, 
алдаагаа давтана хэмээн зовох 
шаардлагагүй. Нөгөө талаар уян 
хатан байх нь муу менежментийг 
цайруулах шалтгаан болдог тал 
бий. уян хатан байх нь зарим 
ажил олгогсдоос ажиллагсдадаа 
таагүй нөхцөл тулгах шахалт 
болдог. “гүйцэтгэх удирдлага 
юм уу хяналт тавигч нар өөрчлөлт 
өрнүүлэхээр шийдэж түүндээ 
ажилтнуудаа хамруулах үед 
ихэвчлэн ийм нөхцөл үүсдэг” 
хэмээн менежментийн зааварлагч 
Рене Дураццо үзэж байна. 

Менежментийн өөрчлөлтийг 
эсэргүүцэж буй ажиллагсдыг 
уян хатан бус хэмээн шившиглэх 
амархан хэмээн тэрбээр 
анхааруулав. Асуудлын гол нь 
удирдлага өөрчлөлтийг 
хэрхэн танилцуулах, 
өрнүүлэхээс хамаарна. 

худалдааны агентлагийн үүрэг 
бүхий зах зээлийн талбар хэмээн 
тус компани тайлбарладаг. Illinois 
Brick-ийн зохицуулалтыг мөрдөх 
аваас, нэгэнт Apple зуучийн 
үүрэгтэй тохиолдолд монополийн 
эсрэг заргыг программ хангамж 
худалдан авч буй ноён Пеппер 
шиг худалдан авагч нар биш, 
программ хангамж хөгжүүлэгч 
нар мэдүүлэх ёстой хэмээн iPhone 
үйлдвэрлэгч үзэж байна. 

уг тайлбарыг шүүгчдийн нэг 
нь хүлээн зөвшөөрсөн ч давж 
заалдах шатны шүүх зарга 
мэдүүлэгчдийн талд зогслоо. 
Ноён Пепперийн өмгөөлөгч нар 
Apple компани iPhone утсанд 
зориулсан “хэрэглээний программ 
хангамжийн борлуулалтыг хууль 
бусаар монопольчилсон” хэмээн 
шүүхэд тайлбарлав. Мөн 30 
хувийн шимтгэл нь “борлогдож 
буй программ бүрээс авч буй 
монополь хураамж” хэмээн үзжээ. 

хэрэглэгч нар худалдан авч 
буй аппликэйшний үнийг Ap-
ple-д шууд төлдөг учраас тус 
компани “монополь байдлаар олж 
буй орлогыг бүгдийг нь өөртөө 

авдаг”. Чухам уг нөхцөл нь Illinois 
Brick-ийн зохицуулалтад заасан 
“шууд худалдан авалт” гэсэн 
тодорхойлолттой тохирч буй 
зарга мэдүүлэгч тал тайлбарласан 
юм. Энэ удаагийн зарга нь eBay, 
түүний тасалбар борлуулалтын 
Stubhub салбар, Amazon-ы Mar-
ketplace, Android ухаалаг утасны 
аппликэйшны google Play зэрэг 
технологийн компаниуд эрхлэн 
хөтөлдөг онлайн зах зээлийн 
талбарт монополийн эсрэг хууль 
хэрхэн үйлчлэхийг шалгах 
шалгуур болно. 

Зарим программ хангамж 
хөгжүүлэгчдийн дунд маргааны 
сэдэв болдог 30 хувийн 
шимтгэлийг Apple анхааралгүй 
удаан явжээ. хожим уг асуудлаар 
Дээд шүүхэд зарга мэдүүлсэнтэй 
уялдан тус компани шимтгэлээ 
2016 оноос 15 хувь болгон 
бууруулсан. 

App Store ажиллах болсон 
эхний 10 жилд программ 
хангамж хөгжүүлэгчдэд 100 
тэрбум ам.доллар төлөөд 
байгаагаа Apple энэ 
сарын эхээр зарласан юм. 

хэргийг дахин шалгаж үзнэ. 
Монополийн эсрэг заргыг тухайн 
бараа бүтээгдэхүүнийг дундын 
этгээдээр дамжуулж худалдан 
авч буй үйлчлүүлэгч нар бус, 
харин шууд хохирогч болж буй 
тал мэдүүлэх ёстой хэмээн уг 
шийдвэрт заажээ. 

App Store зэрэг онлайн 
худалдааны талбарууд нь Illi-
nois Brick-ийн зохицуулалтад 
“шинэ асуулт” болж байгааг 
Apple компани шүүхэд өгөх 
тайлбартаа анхааруулав. “Энэ 

зарга Apple компани программ 
хөгжүүлэгчдээс шимтгэл авч 
буйнх нь төлөө хэрэглэгч нар 
зарга мэдүүлэх эрхтэй юу гэдгийг 
шийдэж өгнө. Цахим худалдаа, 
агентлагын борлуулалтын 
загвар улам бүр түгээмэл болж 
буй үед шүүхээс гарах шийдвэр 
нийт АНу-ын хэмжээнд чухал 
ач холбогдолтой” хэмээн Apple 
мэдэгдсэн юм. App Store нь 
программ хөгжүүлэгч нар үнийг 
нь өөрсдөө тогтоосон программ 
хангамжийг хэрэглэгчдэд хүргэх 

Амжилтад хүрэхэд дасан 
зохицох чадвар чухал



Г.Байгал
@baigalZGM

Улс бүрт тохирох 
орон сууцны 
бодлогын жор 
гэж үгүй

• Монголын ипотекийн 
корпораци (МИК) Азийн 
тогтмол орлоготой үнэт 
цаасны тав дахь удаагийн 
чуулганыг ирэх сарын
2-3-нд зохион байгуулах гэж 
байна.

• Уг чуулган орон сууцны 
бодлого, санхүүжилтийн 
шийдэл болон Азийн 
хөрөнгийн зах зээл дэх 
боломж гэсэн үндсэн гурван 
хэсгээс бүрдэх аж.

• энэ арга хэмжээг зохион 
байгуулж буй нь МИК-ийн 
нийгмийн хариуцлагаа 
хэрэгжүүлж буй нэг хэлбэр.
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ЗГМ ТОвЧХОН

АНУ-ын доллар 2,450.98

Евро  2,834.44

Японы иен 22.17

ОХУ-ын рубль 38.46

БНХАУ-ын юань 377.07

БНСУ-ын вон 2.20

вАЛЮТыН ХАНШ

» УУл УУРхАй 
wTi төрлийн газрын тосны 
ханш 1.3 хувиар өсөж, олон 
улсын зах зээлд баррель нь 
66.40 ам.долларт хүрлээ. 

» ТүүхИй эД

1267 
Ам.доллар. Алтны ханш 
харьцангуй тогтвортой буюу 
унц нь 1267 ам.долларт 
хэлбэлзэж байна. 

0.04
Хувь. лондоны металлын 
биржид зэсийн ханш 0.04 
хувиар буурч, тонн нь 6784.50 
ам.долларт хүрлээ. 

» нИйГМИйн хАлАМЖ

3.5
Тэрбум төгрөг.  Тэтгэвэр, 
тэтгэмж авдаг иргэдийн тоо 
оны эхний таван сард  20.8 
мянгаар буурсан ч  эдгээр 
иргэний нийгмийн халамжид 
зарцуулах мөнгөн дүн 3.5 
тэрбум төгрөгөөр өсчээ.

» ТээВэР 

40.6
Тэрбум төгрөг. Төмөр замын 
тээврийн салбарын орлого 
2018 оны эхний таван сард 
236.9 тэрбум төгрөг болж, 
өмнөх оны мөн үеэс 40.6 тэрбум 
төгрөгөөр нэмэгдэв.  

» хөРөнГө оРУУлАлТ 

6.1 
Хувь. БНХАУ-ын Xiaomi 
компани 6.1 тэрбум 
ам.долларын хөрөнгө 
босгохоор төлөвлөжээ. 

» СэРГээГДэх эРчИМ хүч

32
Сая. "Гэгээн" станц жилд 32 
сая кВт эрчим хүч үйлдвэрлэх 
хүчин чадалтай, Монгол Улсын 
эрс тэс цаг агаарын нөхцөлд 
тэсвэртэй хамгийн сүүлийн 
үеийн технологиор бүтээгдсэн 
талаар Засгийн газар 
мэдээллээ.

» ИМПоРТ 

70
Хувь. Энэтхэг улс АНУ-ын 
импортын татварын эсрэг 
хариу арга хэмжээ авлаа. 
Энэтхэгийн Засгийн газар 
наймдугаар сарын 4-нөөс эхлэн 
АНУ-аас импортолж буй зарим 
төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнд 
70 хувийн татвар ногдуулахаар 
болсон байна.

» ТүлШ

0.5 
Хувь.  Үндэсний статистикийн 
хорооны мэдээлснээр оны 
эхний таван сард автобензиний 
импорт 0.5 хувиар буурч, 97.4 
сая ам.доллар болжээ.

» үнэТ цААС 
Засгийн газрын үнэт цаасны 
хоёрдогч зах зээлийн 
арилжаагаар 72 ширхэг үнэт 
цаасыг 7.2 сая төгрөгөөр 
арилжлаа.

эдийн засаг

Монголын ипотекийн кор
пораци (МИК) Азийн тогтмол 
орлоготой үнэт цаасны тав дахь 
удаагийн чуулганыг ирэх сарын 
23нд зохион байгуулах гэж 
бай на. Хоёр өдөр үргэлжлэх уг 
чуул ган орон сууцны бодлого, сан
хүү жилтийн шийдэл болон Азийн 
хөрөнгийн зах зээл дэх боломж 
гэсэн үндсэн гурван хэсгээс бүрдэх 
аж. Азийн тогтмол орлоготой 
үнэт цаасны ээлжит чуулганы 
эхний өдөр хэвлэлийнхэнд нээлт
тэй. Харин хоёр дахь өдрийн 
чуулган хаалттай хүрээнд 
үргэлжилж, Азийн орнуудад 
ипотекийн сан хүү жилтийг 
шийддэг ком па ниуд хооронд 
өрнөх юм байна. Чуулганы талаар 
МИКийн гүйцэтгэх захирал 
Б.Гантулгаас тодрууллаа. 

Азийн тогтмол орлоготой 
үнэт цаасны тав дахь чуулганыг 
Монголд зохион байгуулж буй 
нь ямар ач холбогдолтой вэ?

-иргэдээ орон сууцжуулах 
нь төрийн бодлогын нэг хэсэг. 

Орон сууцны бодлогын 
шилдэг туршлагыг хэлэлцэнэ 

УУЛ УУРХАй

Дэлхийн зэсийн гарц 
7.1 хувиар өсөв 

Г.Илч 
ЗГМ

Дэлхийн зэсийн үйлдвэр-
лэлийн гарц энэ оны эхний 
улиралд 7.1 хувиар өссөн 
байна. ингэснээр 330 мянган 
тоннд хүрснийг олон улсын 
зэсийн судалгааны группээс 
мэдэгдлээ. ийн өсөхөд дэлхийн 
зэсийн хамгийн том үйлдвэрлэгч 
Чили улс гол нөлөө үзүүлсэн 
байна. тус улсын зэсийн гарц 
энэ хугацаанд 19 хувиар өссөн. 
хэдийгээр тус улсад байрладаг 
дэлхийн зэсийн хамгийн том 
уурхай болох Эскондидад ажил 
хаялт болсон ч “Коделко”-гийн 
гарц нэмэгдсэн нь дэмжлэг 

үзүүлжээ. тэгвэл индонезийн 
гарц 58 хувиар нэмэгдсэн. 
учир нь 2017 онд тус улсын 
зэсийн баяж малын экспортод 
саад учирсан нь өнгөрсөн оны 
үзүүлэлтэд нөлөөлжээ. 

хэдийгээр зэсийн нийлүүлэлт 
тасраагүй ч Канадын гарц 10, 
АНу-ынх 7.5 хувиар тус тус 
буурсан байна. Бүс нутгаар 
нь авч үзвэл Африкийн өсөлт 
тэргүүлж байна. тус бүс нутагт 
зэсийн үйлдвэрлэл 11 хувиар 
тэлсэн бол Америкт долоо, 
Ази тивд зургаан хувиар тус 
тус өсчээ. олон улсын зэсийн 
судалгааны группийн тооцоогоор 
дэлхийн цэвэршүүлсэн зэсийн 
үйлдвэрлэл оны эхний улиралд 
гурван хувиар өсчээ.   
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тансаг зах зээлийг тэргүүлэг-
чийн нэг, Францын chanel 
компани 108 жилийн түүхэнд 
анх удаа санхүүгийн тайлангаа 
танилцууллаа. тус компанийн 
борлуулалтын орлого 2017 онд 
11 хувиар өсөж, 9.2 тэрбум 
ам.долларт хүрсэн байна. харин 
үйл ажиллагааны ашиг нь 2.6, бэ-
лэн мөнгөний нөөц нь 1.6 тэр бум 
ам.доллартай тэнцжээ. ингэс-

нээр chanel компани дэл хийд 
орлогоороо тэргүүлэгч брэн дүү-
дийн нэг гэдгээ баталлаа. өөрөөр 
хэлбэл тус компани орлогоороо 
gucci-г гүйцээд зогсохгүй Louis 
Vuitton-той эн зэрэгцжээ. 

тус компанийн бүтээгдэ-
хүүний эрэлт өссөнөөс гадна  
хөрөнгө оруулалтаа нэмсэн нь 
санхүүд эергээр нөлөөлснийг 
шинжээчид онцолж байна. 

chanel компани өнгөрсөн онд 
мар кетинг, зар сурталчилгаа, 
заг варын шоу, олон улсын арга 
хэмжээ зохион байгуулах зардлаа 
15 хувиар өсгөжээ. түүнчлэн тус 
компани бүх бизнесээ нэгтгэх 
зорилгоор chanel Limited нэр-
тэй шинэ холдинг компани 
бай гуулснаа зарласан байна. 
лон донд төвтэй тус компани нь 
20 мян ган ажилтантай юм.

САНХүү 

ХӨРӨНГИйН ЗАХ ЗЭЭЛ 

Chanel-ийн борлуулалт 11 хувиар өсөв 

Хувьцааны ханшийн өсөлтийг шалгаж байна 

хууль болон бусад холбогдох 
журмуудыг зөрчсөн байж 
бол зош гүй гэж Санхүүгийн 
зо хи цуулах хорооноос үзэж, 

арил жааг нягтлан шалгаж бай гаа 
аж. тиймээс “Алтайн зам” ком-
панийн үнэт цаасны арилжааг 
түр зогсоогоод байна.   
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Монголын хөрөнгийн бир-
жид бүртгэлтэй “Алтайн зам” 
компанийн хувьцааны ханш сар 
гаруйн хугацаанд 12 дахин өссөн. 
тус компанийн нэгж хувьцааны 
ханш тавдугаар сарын 14-нөөс 
зургадугаар сарын 18-ны хооронд 
798 нэгжээс 9800 нэгж хүртлээ 
чангарсан юм. Компанийн 
үнэт цаасыг цөөн тоогоор удаа 
дараа арилжсан ч ханш нь 
огцом өссөн нь хөрөнгийн зах 
зээлд оролцогчдын анхаарлыг 
татаж байсан. тэгвэл энэ нь 
үнэт цаасны зах зээлийн тухай 

одоогоор Монгол улсад энэ 
ажлыг төр, хувийн хэвшил 
хамтран хэрэгжүүлж буй. 
орон сууцны хөнгөлөлттэй 
зээлийн хөтөлбөрийг Монгол 
улс 2013 оноос хэрэгжүүлж 
эхэлсэн. гэхдээ энэ хөтөлбөр 
төдийгүй орон сууцны бодлого 
цаашид хэрхэн үргэлжлэх вэ 
гэдэг асуултын өмнө Засгийн 
газар зогсож байна. ипотекийн 
хөтөлбөрийг эрчимжүүлэхийг 
иргэд ч хүлээж, МиК, арилжааны 
банкууд, барилгын компаниуд 
ч Засгийн газрын бодлого, 
шийдлийг харж байна. Яг энэ 
үед МиК-тай ижил төрлийн 
үйл ажиллагаа явуулдаг Азийн 
орнуудын байгууллагууд хамтран 
дэлхийн болон бүс нутгийн 
тэргүүний, шилдэг туршлагыг 
хуваалцах гэж буй нь энэ. Энэ 
арга хэмжээг зохион байгуулж 
буй нь МиК-ийн нийгмийн 
хариуцлагаа хэрэгжүүлж бай гаа 
нэг хэлбэр. МиК нь ипо текийн 
зээлээр баталгаажсан бонд 
гарган дотоод гадаадын хө-
рөнгө оруулагч нарт санал 
болгон орон сууцны тогтвортой 
санхүүжилтийн тогтолцоог бий 
болгох үндсэн зорилготой. 

Шийдэл эрэлхийлсэн энэ 
чуулганыг хувийн хэвшил 
зохион байгуулж байна. Төрийн 
зүгээс ямар оролцоотой байна 
вэ?

-МиК ерөнхий зохион бай-
гуу  лагчаар ажиллана. үүнээс 
гадна Сангийн яам, Барилга хот 

байгуулалтын яам, Санхүүгийн 
зохицуулах хороо бодлогын 
дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажил-
лаж байгаа. 

Азийн ипотекийн хоёрдогч 
зах зээлийн холбоо буюу ASM
MAгийн гишүүд уг чуул ганд 
оролцох юм байна. Энэ хол
бооны талаар мэдээлэл өгөөч?

-ипотекийн хоёрдогч зах 
зээлд үйл ажиллагаа явуулдаг, 
Азийн долоон орон 2014 онд уг 
холбоог байгуулж, үүнээс хойш 
Азийн тогтмол орлоготой үнэт 
цаасны чуулганыг жил бүр зохион 
байгуулсаар ирсэн. орон сууцны 
бодлого, шийдлээ солилцох 
зорилготой уг байгууллагад 
МиК үүссэн цагаас нь гишүүнээр 
элсэн, хамтран ажиллаж байгаа. 
ASMMA-гийн гишүүн байгуулла-
гууд хэлбэрийн хувьд харилцан 
адилгүй ч бүгд хүртээмжтэй орон 
сууцны бодлого хэрэгжүүлэхэд 
чиглэдэг. тиймээс бидний сорилт, 
шийдэл эцэстээ ижилхэн байдаг. 
Энэ холбоо нь Малайз, Япон, 
БНСу, тайланд, Монгол зэрэг 
долоон орны байгууллагаас 
бүрддэг. Дэлхийн хүн амын 
багагүй хэсгийг бүрдүүлж буй 
ASMMA-ийн орнуудад иргэдээ 
орон сууцаар хангах нь анхаарал 
татсан хэвээр байна. тиймээс 
эдгээр улс хоорондоо туршлага, 
мэдээллээ солилцох нь чухал. 

чуулганаас ямар үр дүн 
хүлээж байна вэ?

-Бид өмнө нь ипотекийн 
сан   хүү   жил тийг шийдэхээр 

дотоод доо хэлэлцэж байсан. 
харин одоо гадаадын сайн 
турш   лагаас хуваалцах гэж байна. 
улс орон бүрийн орон сууц ны 
бодлого харилцан адил гүй. 
улс бүрт тохирох орон сууц -
ны бодлогын жор гэж байхгүй. 
учир нь улс орнуудын хөгжил, 
зах зээлийн түвшин, онцлог 
зэргээс хамаарч улс бүр өөртөө 
тохирсон бодлого хэрэгжүүлж 
байна. тиймээс энэ чуулганаар 
хэлэлцэх туршлагуудад авах, 
гээхийн ухаанаар хандах нь 
зүйтэй болов уу. 

гэхдээ энэ чуулган бол Монгол 
улсад орон сууцны санхүү-
жилтийг шийдэхийн төлөөх 
бидний эрэл хайгуулын нэг 
хэсэг. тэрчлэн бид энэ чуулганыг 
зохион байгуулс наараа МиК-ийг 
бүс нутагтаа таниулах боломжтой 
гэж харж байна.

Мөн энэ чуулганы хүрээнд 
бу сад орны санхүүжилтийн ком-
па ниудтай хамтын ажиллагааны 
санамж бичиг байгуулж, турш-
лага судалж, мэдээлэл солилцох 
юм. Зөвхөн Монгол улс төдийгүй 
бүс нутгийн хэмжээнд ипотекийн 
зээлийн санхүүгийн эх үүсвэр 
хэрхэн шийдэх нь гол сорилт 
болж байна. 

МиК байгуулагдсан цагаасаа 
орон сууцны санхүүжилтийн олон 
улсын сайн туршлагыг Монгол 
улсад нэвтрүүлэх, зах зээлийн 
дэд бүтэц, мэргэшсэн хүний 
нөөц, программ хан гамжийг бий 
болгоход чиглэж байна.  

С.Батсайхан / ЗГМ©

САНХүүжИЛТ

Зэсийн гарц

“Алтайн зам”-ын нэгж хувьцааны ханш

(мянган тонн)

(мянган нэгжээр)
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Монгол улсын анхны 
Ерөнхийлөгч П.очирбат 
шинэхэн саарал дээлнийхээ 
энгэрийг газрын тосоор мялааж 
байсан тэр цагаас хойш даруй 
20 гаруй жил хол өнгөрсөн 
байна. Энэ хугацаанд газрын 
тосны нэг ч үйлдвэр шинээр бий 
болсонгүй. харин шатахуунаа 
өөрсдөө үйлдвэрлэдэг болох 
тухай чихэнд чимэгтэй яриа 
энэ хугацаанд тасралтгүй 
өрнөсөн билээ. тэгвэл 2018 
оны зургадугаар сарын 22-нд 

тос боловсруулах үйлдвэр 
барихаар “зодоглосон”. өөрөөр 
хэлбэл, таван удаа оролдлого 
хийсэн байдаг. 

гэвч хөрөнгө мөнгөний 
бололцоо, сонгууль, улс 
төрийн шалтгаанаар Засгийн 
газар солигдох болсноор 
багагүй цаг хугацаа, хөлс хүч 
зарж хийсэн техник эдийн 
засгийн үндэслэлээ шинэчлэх 
шаардлагатай болж байлаа. Энэ 
болгонд цэг тавьж, олон жилийн 
турш яригдаж ирсэн үйлдвэр 
ямар ч байсан бодит ажил болох 
замдаа орлоо. Анхны хөрөнгө 
оруулалтаа ашиглалтад орсноос 
хойш эхний 10 жилдээ бүрэн 
нөхөх боловсруулах үйлдвэрийн 

дэд бүтцийг Монгол улсын 
Засгийн газар хариуцах бол 
үйлдвэр, хоолойн ажлыг БНЭу 
хариуцахаар болов. Монгол 
улсын аж үйлдвэрийн хөгжлийн 
түүхэнд нэгэн цоо шинэ хуудас 
нээгдэж байна. 

үйлдвэр ашиглалтад орсноор 
өргөн хэрэглээний бараа, 
бүтээгдэхүүний үнэ тогтвортой 
байх боломж бүрдэх төдийгүй 
монгол төгрөгийн өрсөлдөх 
чадвар нэмэгдэх юм. учир нь, 
үнийн хэлбэлзлээс хамаараад 
Монгол улс жилд дунджаар 
1.2 тэрбум орчим ам.долларын 
шатахуун худалдан авч байна. 
тэгвэл үйлдвэр ашиглалтад 
орсноор дотоодын импортын 
3-4 сарын хэрэгцээг хангах 
хэмжээний валют гадагшлах бус 
Монголбанкны гадаад валютын 
нөөцийг зузаатгана гэсэн үг. 
ийм хэмжээний валют хэмнэнэ. 
тэрчлэн гадаад худалдааны 
өндөр дүнтэй алдагдал буурч, 
шатахууны үнийн өсөлтөөс 
үүдэлтэй дарамт холдох нь. 
Ялангуяа, инфляц нам түвшинд 

тогтвортой байхад  шинээр 
ашиглалтад орох үйлдвэр 
голлох нөлөө үзүүлэхээр 
байна. үндэсний статистикийн 
хорооны мэдээлснээр, улсын 
хэмжээнд инфляц 6.1 хувьтай 
тэнцэж байна. инфляцын 
өсөлтөд шатахууны үнэ голлох 
нөлөө үзүүлж ирсэн. Энэ нөлөө 
багасах хэрээр эдийн засагт 
үзүүлэх инфляцын эрсдэл 
буурах юм. 

уул уурхай, хот байгуулалт, 
дэд бүтцийн томоохон төслүүд 
хөдөлж байгаа өнөө үед 
шатахууны хэрэгцээ улам 
өсөн нэмэгдэх нь дамжиггүй. 
үүнээс гадна иргэдийн 
амьжиргааны түвшин сайжирч, 
өрхийн худалдан авах чадвар 
нэмэгдэх хэрээр шатахууны 
эрэлт, хэрэгцээ дагаад өснө. 
үүнд Монгол улс бэлэн байх 
ёстой. Энэ утгаараа газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрийн эдийн 
засгийн ач холбогдол илүү жин 
дарна. улсын хэмжээнд газрын 
тосны хайгуулын 20 гаруй талбай 
байна. Энэ нь түүхий эдийн нөөц 

Газрын тос боловсруулах 
үйлдвэрийн тоолуур гүйж эхэллээ

1.2-1.5 тэрбум 
ам.доллар хэмнэх 
үйлдвэр 10  жилийн 
дотор хөрөнгө 
оруулалтаа нөхнө

хангалттай байгааг илтгэнэ. 
Нөөц байгаа нөхцөлд үйлдвэр 
урт хугацаанд тогтвортой 
ажиллаж, шатахууны үнэ баяр 
болгоны өмнө өсөөд байхааргүй 
болж байна. 

Монгол улсын нийт 
импортын 25-30 хувийг зөвхөн 
шатахууны импорт эзэлж буй. 
тэгвэл үүнд зарцуулж байсан 
дээр дурдсан нэг тэрбум 
гаруй ам.доллар гадаад өрийн 
дарамтыг нимгэлэхэд ч чухал 
үүрэг гүйцэтгэх нь лавтай. 
улсын гадаад валютын албан 
нөөц гурав орчим тэрбум 
ам.доллараар хэмжигдэж байгаа. 
Валютын ханшийн нөлөөнд 
өртөмтгий улсын хувьд нэг 
тэрбум ам.доллар гэдэг их 
дүн байхаас аргагүй. хэнээс ч 
гуйхгүй дотоодын хэрэгцээгээ 
хангана гэдэг маш том боломж. 
шатахуунаа үйлдвэрлэдэг 
болсноор жижиглэнгийн 
шатахууны үнэ хамгийн 
багадаа 20 гаруй хувиар буурах 
боломжтой аж.

газрын тос боловсруулах 
үйлдвэр ашиглалтад орсноор 

ДНБ-ий үйлдвэрлэл даруй 15 
хүртэл хувиар нэмэгдэх тооцоог 
уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яамнаас танилцуулсан юм. 
Цаашилбал, аж үйлдвэрийн 
салбарын нийт үйлдвэрлэл 40 
орчим хувиар, боловсруулах 
үйлдвэрийнх 2.5 дахин 
нэмэгдэхээр байна. үйлдвэр 
ашиглалтад орсноор импортын 
хэмжээ 1.2 тэрбум ам.доллараар 
буурч, улсын болон орон 
нутгийн төсөвт бүх төрлийн 
татвар хураамж хэлбэрээр 
жил бүр ойролцоогоор 350 
сая ам.доллар төвлөрөх аж. 
Бүтээн байгуулалт эхэлсэн 
цагаасаа л ийнхүү нийгэм, 
эдийн засагт ашиг тусаа өгч 
эхлэх боловсруулах үйлдвэр 
нэг тэрбум ам.долларын өртгөөр 
босох юм. 

үй л д в э р и й н  б ү т э э н 
байгуулалтад оролцох ханган 
нийлүүлэгч болон туслан 
гүйцэтгэгч компани удахгүй 
тодорч, орон нутагт 500 гаруй 
ажлын байр бий болохоор 

энэхүү хүсэл бодитоор биеллээ 
олох эхлэл тавигдлаа. Дорноговь 
аймгийн Алтанширээ сумын 
нутагт сүндэрлэн босох газрын 
тос боловсруулах үйлдвэрийг 
барих ажил баасан гарагт эхэлж, 
дэд бүтцийн барилгын ажлын 
суурийг сая нэг тавилаа. 

Дархан-уул, хэнтий, Дорнод 
аймагт барьж байгуулах 
талаар Засгийн газрын тогтоол 
өмнө нь удаа дараа гарч, 
тэр болгон нь буцаж байв.
тухайлбал, Н.Алтанхуягийн 
Засгийн газар газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрийг 
хэнтий аймгийн Бор-өндөр 
суманд барьж байгуулах тогтоол 
гаргаж байлаа. үүний өмнө 
С.Батболдын Засгийн газар 
Дархан-уул аймгийн хонгор 
сумын нутагт байгуулахаар 
шав хүртэл тавьж, уих-ын 
дарга Д.Дэмбэрэл нээлтэд нь 
оролцож байв. тэгвэл 2011 
оноос хойш илүү эрчимтэй ярьж 
байгаа газрын тос боловсруулах 
үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт 
у.хүрэлсүхийн Засгийн газрын 
өнгөн дээр урагшилж байна. 

“Монголд үйлдвэрлэв” 
шошготой шатахуун хэрэглэх 
тэр цаг алхам алхмаар ойртож 
байгаа нь энэ. Жилд 1.5 сая 
тонн газрын тос боловсруулах 
үйлдвэр 2022 оны эцэс гэхэд 
ашиглалтад орж, нефтийн 
бүтээгдэхүүний хараат байдлаас 
улсаараа гарахад ердөө дөрвөн 
жил үлдэж байна. Сүүлийн 
найман жилийн хугацаанд 
Монгол улс таван удаа газрын 

Б.Баяртогтох
@bayrtogtokhZGM

Олон жилийн 
турш яригдаж 
ирсэн үйлдвэр 
ямар ч байсан 
бодит ажил 
болох замдаа 
орлоо.

• Монгол Улс жилд 
дунджаар 1.2 тэрбум орчим 
ам.долларын шатахуун 
худалдан авч байна. 

• Жилд 1.5 сая тонн 
газрын тос боловсруулах 
үйлдвэр 2022 оны эцэс гэхэд 
ашиглалтад орж, нефтийн 
бүтээгдэхүүний хараат 
байдлаас гарна.

• Монгол Улсын нийт 
импортын 25-30 хувийг 
зөвхөн шатахууны импорт 
эзэлж буй.

Газрын тосны хайгуул нөөц Дизель түлшний 
борлуулалт

1997 БХГТамсаг XXiТосон-Уул XiX

4370

2D судалгаа 
(тууш км)

2D судалгаа-12778.8 тууш км

3D судалгаа 
(кв.км)

3D судалгаа-5329.6 кв.км

өрөмдлөг 
(цооног)

өрөмдлөг-1465 цооног
Хөрөнгө оруулалт: 3.1 тэрбум 
ам.доллар

XiX-650 кв.км
XXi-209.2 кв.км
БХГ97-239.5 кв.км

3270

5138.8

2320
2670

339.6
869 477

119

байна. Монголчуудын өөрсдөө 
хийж, бүтээж чадаагүй, олон 
жилийн турш сонгуулийн 
өмнө тууз хайчлах төдий ярьж 
ирсэн газрын тос боловсруулах 
үйлдвэр Энэтхэгийн Засгийн 
газрын дэмээр цаасан дээр бус 
хөрсөн дээр ийнхүү бууж байна. 
Бүс нутгийн томоохон тоглогч 
болон тодорч буй Энэтхэг манай 
улсын үндэсний хэмжээний 
тулгамдсан асуудлаар ийнхүү 
түншилж байна. төсөл хөдлөх нь 
түүхэн үйл явдал. гэхдээ тЭЗү-д 
тусгасан цаг хугацаандаа амжиж 
үйлдвэрээ ашиглалтад оруулах 
нь илүү чухал. Энэтхэгийн тал 
уг төслийн бүтээн байгуулалтад 
хяналт тавьж ажиллах учир 
Засгийн газрын ажилд багагүй 
дэм болох биз ээ.

 үйлдвэр ашиглалтад орсноор 
авто бензин, дизель, онгоцны 
түлш, шингэрүүлсэн шатдаг 
хий зэрэг бүтээгдэхүүнийг 
Монголдоо олон улсын 
с та н дар та д  н и й ц ү үлэн 
үйлдвэрлэх юм. үүнтэй зэрэгцээд 
шатахууны чанарын асуудал 
хөндөгдөж байна. тэгвэл 1.5 сая 
тонн газрын тос боловсруулаад 
евро 4 стандарт хангасан 92-95 
октантай авто бензин, онгоцны 
Let-A1 маркийн түлш, замын 
битум гаргаж авч болох аж. 
газрын тос боловсруулах 
энэхүү үйлдвэр орчин үеийн 
дэвшилтэт технологийг 
суурилуулсан, байгаль орчинд 
ээлтэй үйлдвэрлэл явуулах юм. 
үйлдвэрийг дагалдаж цаашид 
Монгол улсад химийн үйлдвэр 
хөгжих үндэс тавигдах чухал 
ач холбогдолтойг газрын тосны 
салбарынхан онцолж байна.   

46%
Жижиглэн 54%

Бөөний 
борлуулалт

Нийт ашиглалтын 
баталгаат нөөц 
43.258 сая тонн

Нийт баталгаат нөөц 
322.64 сая тонн

үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө
2017.09 Нарийвчилсан ТЭЗҮ боловсруулж эхлэх

Нарийвчилсан ТЭЗҮ боловсруулж дуусах

Инженерингийн зураг төслийн ажил (feed) эхлэх

Инженеринг, худалдан авалт, барилга угсралтын ажил эхлэх

Инженерингийн зураг төслийн ажил (feed) дуусах

Төслийн барилга угсралтын ажлын дунд шат

Үйлдвэр болон түүний тос тээвэрлэх дэд бүтцийг улсын комисс 
хүлээн авах

Боловсруулах үйлдвэрийн туршилтын үе шат

Боловсруулах үйлдвэр бүрэн 
ашиглалтад орох

2018.06

2018.08

2019.03

2019.05

2020.10

2022.01

2022.09

2022.11

нАРИйВчИлСАн ТэЗү-Ийн Гол өГөГДлүүД

Хүчин чадал  Жилд 1.5 сая тонн тос боловсруулах

Боловсруулах тос  Түүхий тос 1: Тосон Уул XiX & Тамсаг XXi  
   тос 50:50%
   Түүхий тос 2: Түүхий тос 1 & Цагаан элс 
   95:5%

Гүн боловсруулалтын 
технологи  Гидрокрекинг

   Автобензин: 380,000 тн
   Дизель: 800,000 тн
Үйлдвэрийн   Онгоцны түлш: 40,000 тн
бүтээгдэхүүн  шшХ: 100,000 тн
   Зуухны түлш: 20,000тн

Жилд ажиллах хугацаа 8,000 цаг

Эрчим хүчний хангамж Үйлдвэр өөрийн цахилгаан станцтай 
   байх  
   (Үйлдвэрээс гарах хөнгөн хий, зуухны   

   түлш ашиглана)

Усны хангамж  Бор Хөөвөрийн гүнийн усны ордоос хангах

Төслийн нийт   Үйлдвэр: нэг тэрбум ам.доллар 
хөрөнгө оруулалт  Дамжуулах хоолой: 325 сая ам.доллар   

   (ОХУ, Хятадын технологи)

ХО-ын эргэн төлөгдөх
хугацаа   7-8 жил

20.1721.018
179.08
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Хайгуулын талбай

Ашиглалтын талбай


