Унагыг голж бусдад өгсөн хүн унаа болсон хойно нь амаа барих
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Хөдөлмөр эрхлэгчид ээлтэй, ажил
олгогчид халтай шинэ хууль

Гоо сайхан, эрүүл мэндийн төлөөх
“Чакра” брэнд

Б.Баярмаа: Бичил бизнесийн зээл
барьцаа хөрөнгө шаардахгүй

МҮЭХ гомдоллож, МҮХАҮТ хуулийн төслийг
эсэргүүцэхээ илэрхийлэв.
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Үйлдвэрийнхээ хүчин чадлын ердөө 20-30
хувийг ашиглаж байна.
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Гурван жилийн хугацаатай зээл гэдэг жижиг бизнес
эрхэлж байгаа хүнд таатай боломж юм.
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онцлох
улс төр

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх
Өмнөд Судан Улсын дэд
Ерөнхийлөгчтэй уулзав.
Хаврын чуулганаас эхлэн гишүүд
хурууны хээгээр саналаа өгнө.
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга зэвсэгт
хүчний 167 дугаар ангийг Цэр
гийн гавьяаны одонгоор шагнав.
Г.Занданшатар Швейцарын
Элчин сайдын яамыг Монгол
Улсад нээх санал дэвшүүллээ.
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Нислэгийн тарифаа хямдруулахгүй бол
жуулчны урсгал нэмэгдэхгүй

эдийн засаг

“Монос хүнс” нийт хувьцаа
ныхаа 30 хувийг олон нийтэд
санал болгоно.
Улсын нэгдсэн төсвийн орлогын
81.3 хувийг татварын, 7.5 хувийг
татварын бус орлого бүрдүүлэв.
Гадаад худалдааны тэнцэл
өнгөрсөн сард 152.8 сая
ам.долларын ашигтай гарчээ.
Топ 20 индекс 0.06 хувиар
буурч, 20,785.92 нэгжид хүрэв.
Топ 20 индекс
(нэгжээр)
30,000
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20,000
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10,000

20,785.92

нийгэм

БНАСАУ-аас их хэмжээний
“Kumdang” тариаг хилээр хууль
бусаар нэвтрүүлэхийг завдав.
АТГ: Мэргэжлийн хяналт, тат
варын байгууллагад авлига хам
гийн өндөр байгаа нь харагдсан.
Монголын хоёр иргэн хууль
бусаар Польшийн хил нэвтрэх
гэж байгаад баригджээ.
Германы виз мэдүүлгийн
төвийг өнөөдөр албан ёсоор
Улаанбаатарт нээнэ.

Дэлхий

Этиопт осолдсон онгоцны
хар хайрцгийг шинжлүүлэхээр
Франц руу илгээжээ.
Сингапур, Малайз усан боом
тын хилийн маргаанаа намжаах
алхам хийлээ.
Пакистаны босогчдыг алан
хядагч гэж үзэх НҮБ-ын саналыг
Хятад улс эсэргүүцжээ.
Шинзо Абэ түүнийг Японы эрх
баригч намын даргаар үлдэнэ
гэсэн яриаг няцаав.
Европын холбоо АНЭУ-ыг
татвараас нуугддаг газрын
жагсаалтад оруулав.

Манай улс өнгөрсөн онд 529 мянган жуулчин хүлээн авсан нь жилийн өмнөхөөс 10 хувиар өссөн дүн юм. Шинэ нисэх буудал ашиглалтад орсноор жуулчны урсгал
эрс нэмэгдэнэ гэсэн хүлээлт бий. Гэхдээ нислэгийн тарифаа хямдруулахгүй бол жуулчны тоо дорвитой өсөхгүйг мэргэжлийн хүмүүс сануулж байна. 11

Нийтлэлчийн булан

АН-ын хүчний харьцаа хаашаа ч
эргэсэн Баянзүрхийг алдана
Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
Ардчилсан нам дотоод сон
гуулиа хийж, Үндэсний бодлогын
хороо /ҮБХ/-ны 410 гишүүнээс
112-т нь эргэлт хийх гэж байна.
Ардчилсан нам хамтарсан
Засгийн газарт ажилласан хий
гээд Засгийн эрхийг барьж
байх үе, Ардчилсан намын
зүгийг Н.Алтанхуяг тэргүүтэй
“Алтангадас”-ынхан зааж байх
жилүүдэд ротаци буюу эргэлтийн
сонгуулиа гээгээд байв. Харин
2016 онд АН Ерөнхийлөгчөөс
бусад бүх шатны сонгуульд бараг
бүрэн ялагдсаны дараа эргэн

ирсэн эргэлтийн сонгуулийн
хувьд энэ жилийнх гурав
дахь нь юм. Үүний зэрэгцээ
эмэгтэйчүүд болон залуусын
суудалд эргэлтийн сонгууль
явагдаж байна.
Ардчилсан намын Үндсэн
дүрмийн дагуу ҮБХ-ны ги
шүүдийн гуравны нэг, нийслэл,
аймаг, дүүрэгт тухайн жилээсээ
шалтгаалаад гуравны нэг эсвэл
дөрөвний хоёр дээр нь рота
ци буюу эргэлтийн сонгууль
явагддаг.
Үндэсний бодлогын хороо
Ардчилсан намын хувьд шийдвэр
гаргах дээд байгууллага.

3

УЛААНБААТАР
2019.03.15

7°

-5°

ҮҮЛ БАГАСНА
ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

01100
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бүрэлдэхүүн
компани

Эрүүл мэндийн
үзүүлэлтүүд

Жон Херсковиц
АНУ болон Хойд Солонгос
хоёр удаагийн түүхэн дээд уул
залтаараа Пхеньяны цөмийн
хөтөлбөрийг зогсоох тохиролцоо
хийж чадалгүй төгссөн. Трамп,
Ким нар Сингапурт дайсагнасан
үг яриагаа намжааж, гар атгалцсан
бол өнгөрсөн сард Ханойд уулзах
даа найрсаг хандлагаа үргэлж
лүүлэв. Гэвч Умардын цөмийн
хөтөлбөр урагшилж, АНУ-ын
санаачилсан хориг Пхеньяны
худалдаа, эдийн засгийг боосон
хэвээр байна. Ким Трамптай
дахин уулзахад бэлэн гэсэн авч
тэд яг юу тохиролцох ёстой вэ.

1950-1953 оны Солонгосын
дайныг албан ёсоор дуусгах,
хоёр талын харилцааг хэвийн
болгох, АНУ-ын цэргийн
шарилыг нутагт нь буцаах,
хамгийн гол нь Солонгосын
хойгийг цөмийн зэвсгээс ан
гижруулах чиглэлд ажиллах
гэсэн дөрвөн асуудал бий.
Гэвч “чиглэлд ажиллах” гэдэг
нь чухам юу болох нь тодор
хойгүй байна. Түүнчлэн үүнд
Өмнөд Солонгосыг хамгаалах
АНУ-ын цөмийн шүхэр багтах
эсэх нь ойлгомжгүй байгаа.

Дайнтай улсад
ажиллахад
сонирхолтой,
бас түгшүүртэй
Э.Батцэцэг
ЗГМ

Амаржсан эх

Төрсөн хүүхэд

11,940

2018 он
I-II

12,017

11,752

2019 он
I-II

11,825

Трамп, Ким нарын цөмийн шоунд
III үзэгдэл хэрэгтэй

АЛТ

ЗГМ: Зочин

Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчид

ДЭлхий

Цаг агаар

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

С.Батсайхан / ЗГМ©

2018 он I-II

139,503

2019 он I-II

145,071

Нийт халдварт өвчнөөр өвчлөгсөд
2018 он I-II

2019 он I-II

6,002

6,591
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НҮБ-ын шалгуурт тэнцэж,
“дэлхийн цагдаа” хэмээн хүлээн
зөвшөөрөгдсөн хорь гаруй алба
хаагч Монголд бий. Дайн самуун
бүхий орнуудад энхийг дэмжих
үүрэг хүлээсэн тэдгээрийн зарим
нь албаа нэр төртэй хаагаад
ирсэн, зарим нь томилолтоо
хүлээж буй. Бидний зочин дэд
хурандаа, доктор, дэд професор
Д.Энхжаргал Монголоос анх удаа
НҮБ-ын цагдаагаар ажилласан
эмэгтэй алба хаагч юм.
-Таныг цэргийн салбараас
цагдаа руу “урвасан” гэж сонс
сон. Анх энэ салбарыг сонгосон
шалтгааныг сонирхъё?
-Би цэргийн алба хаагчдын гэр
бүлд төрж, өссөн хүн л дээ. Аав,
ээж маань хоёулаа цэргийн хүн.
Хэзээ ч хамаагүй, хэд ч хоногоор
үр хүүхдүүдээ хаяад л үүрэг хүлээ
гээд явчихдаг байсан. Би айлын том
охин, олон бяцхан дүүгээ хараад
эмээтэйгээ үлддэг байлаа. Тиймээс
“цэргийн хүн л болохгүй юм шүү”
гэж боддог байв. Гэтэл 1995 онд
МУИС төгсөөд багшаар үлдэхээр
бэлтгэгдэж байхад манай батлан
хамгаалах салбар анх удаагаа
ХБНГУ-ын БХЯ хоорондын хам
тын ажиллагааны гэрээ байгуулж,
цэргийн алба хаагчдаа солилцох
төсөл хэрэгжиж эхэллээ.
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Хөдөлмөр эрхлэгчид ээлтэй, ажил
олгогчид халтай шинэ хууль

МҮЭХ гомдоллож,
МҮХАҮТ
хуулийн төслийг
эсэргүүцэхээ
илэрхийлэв
П.Батбөх
ЗГМ
Хөдөлмөрийн хууль бол
нийгмийн харилцааг зохицуу
лахад Үндсэн хуулийн дараа
эрэмбэлэгдэх чухал хууль юм.
Тэр үүднээсээ олон талын
зохицуулалтыг хангасан байх
ёстой. ХНХЯ-наас Хөдөлмөрийн
хуулийн шинэчилсэн найруулгыг
боловсруулж Засгийн газраар
хэлэлцэн, УИХ-д өргөн барь
сан. Тус хуулийн төслийг өргөн
барихаас өмнө нийгмийн түншүүд
болох МҮЭХ, Ажил олгогч эздийн
холбоо болон МҮХАҮТ-ын
төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэг
байгуулсан ч зарим асуудал дээр
санал нэгдээгүй хэвээр байгаа юм.
МҮЭХ-ноос хуулийн төсөлд
долоон санал өгсөн ч хамгийн
чухал саналыг сугалаад үлд
чихсэн гэсэн гомдолтой байгаа
бол МҮХАҮТ, Ажил олгогч
эздийн холбоо хэтэрхий нэг
талын эрх ашгийг хамгаалсан
хууль батлагдах гэж байна
хэмээн шүүмжлэлтэй хандаж буй.
Өчигдөр болсон Хөдөлмөрийн
хуулийн шинэчилсэн найруулгад
санал авах хэлэлцүүлгийн үеэр ч
талуудын байр суурь эсрэг тэсрэг
хэвээр байлаа.
Ажилтны эрхийг хамгаалах
гол байгууллага МҮЭХ-ноос
өгсөн саналын зургааг нь хуулийн
төсөлд тусгасан байна. Тухайлбал,
салбарын хэлэлцээрт төрийн
захиргааны төв байгууллага
хуулийн дагуу оролцох үүргийг
баталгаажуулах, зайлшгүй
тохиолдолд л ажил олгогч

ЗГМ©

ажилтантай тохиролцсоны үндсэн
дээр илүү цагаар ажиллуулдаг
байх, үйлдвэрлэлийн осол,
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний
улмаас ажилтан хөдөлмөрийн
чадвараа 30 хувь хүртэл алдсан бол
ажил олгогч ажилтанд таван сарын
цалингийн дундажтай тэнцэх
хэмжээний цалин олгодог болохыг
Засгийн газар болон ажлын хэсэг
хүлээн зөвшөөрчээ. Харин МҮЭХны салбар хороод Засгийн газартай
хамтын хэлэлцээр хийх, ажил хаялт
зохион байгуулах эрхийг хуулиас
хасахаар төлөвлөсөн байна.
Энэ хууль бас ажил олгогчид
болон МҮХАҮТ-ын гишүүдийн
эрх ашгийг хамгаалах ёстой.
Гэвч тэдний талд ашигтай хууль
батлагдахгүй нь бараг тодорхой
болж байна. Хуульд ажил
олгогчдыг байнгын ажил эрхэлж
байгаа ажилтнуудтай хугацаагүй
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахыг
шаардаж буй. Энэ нь ажилтан
зөвшөөрөөгүй тохиолдолд
байгууллагын зүгээс солих,
халах эрхгүй болно гэсэн үг. Мөн
ажилтныг илүү цагаар ажиллуулах
бол заавал тохиролцсон гэрээ
байх ёстой гэж шаардах юм. Бас
ажилтны тоо 10 болон түүнээс
дээш хуулийн этгээд дэргэдээ
хөдөлмөрийн маргаан таслах
комисстой байх ёстой. Энэ
мэтчилэн ажил олгогчид үүрэг
нэмсэн заалтууд орсноос бус
бизнесийг хамгаалах заалтууд
бараг үгүйг ажил олгогчид
шүүмжилж байв .
Тус хуульд хоёр талын ашиг
сонирхлыг хөндсөн заалтаас
гадна төр иргэнийхээ эрх ашгийг
хамгаалсан олон заалт орж байгаа.
Наад зах нь урт хугацаагаар гэрээсээ
хол ажилладаг иргэдийг 20-иос
дээшгүй хоногоор ажиллуулах,
10-аас доошгүй хоногоор
амраах зохицуулалтыг хуульд
тусгана. Ингэснээр Оюутолгойд
ажиллаж буй хүмүүс 14 хоног
ажиллаад долоо хоног амардаг
байдалд өөрчлөлт орно. Үүнээс
гадна хөгжлийн бэрхшээлтэй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

иргэдийн үйлдвэрлэсэн бараа,
бүтээгдэхүүнийг худалдан
авсан ААН-ээс заавал хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэн ажилд авахыг
шаардахгүй, цаашлаад энэ төрлийн
төлбөрөөс чөлөөлөх юм.
Мөн хуульд ажилд зуучлагч

компанийн эрх хумигдаж байгаа.
Тэдэнд зургаан сар хүртэлх
хугацаанд түр ажил болон
туслах ажилтныг нийлүүлэх эрх
үлдэж байна. Ингэхдээ төрийн
байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл
авах ёстой.

Шинэ хуулиар хөдөлмөрийн
маргааныг сонирхлын болон
эрхийн гэж хоёр ангилж шүүн
таслах субьектийг ч тусгаар
лажээ. Хөдөлмөрийн сонирхлын
маргаан гэдэгт ажил олгогчтой
хийсэн хөдөлмөрийн гэрээгүй
боловч ажил, үйлчилгээ эрхэлж
буй иргэдийн гомдлыг хамаа
руулах юм. Үүнийг Иргэний
болон Захиргааны хэргийн
шүүхээр шийдвэрлэнэ. Харин
хөдөлмөрийн эрхийн маргаан нь
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан
ажил олгогчтой болон ажилтантай
холбоотой. Хөдөлмөрийн эрхийн
маргааныг хоёр өөр байдлаар
таслан шийдвэрлэхээр тусгасан
байна. Тухайлбал, ажил олгогчийн
шийдвэртэй холбоотой маргааныг
шүүхээр шийдвэрлэх бол бусад
маргааныг ажлын комисс эсвэл
сум дүүргийн хөдөлмөрийн
маргаан зохицуулах гурван
талт хороонд гомдол гаргаж
шийдвэрлүүлэх юм.
Хөдөлмөрийн хуулийн шинэ
чилсэн найруулгын төслийг
13 бүлэг, 127 зүйлтэй байхаар
өргөн барьжээ. Хуулийн төсөл
тэй холбогдуулан 18 хуульд
нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар
боловсруулсан байна.

Байр суурь

Ажил хаялт зохион байгуулах эрхгүй болгохоор
зүтгэж байна
МҮЭХ-ны ерөнхийлөгч
Х.Амгаланбаатар:
-Хуулиар нэгэнт тогтоосон
баталгаат түвшинг дордуулахгүй
байх, ОУ-ын гэрээ, конвенцид
нийцүүлэх байр суурийг голлон
барьж байгаа. Гэтэл Засгийн газар
өөрсдийгөө хамгаалахын тулд хамгийн
чухал заалтыг хасаж оруулж ирэхээр
төлөвлөж байна. Ажил хаях, жагсаал
цуглаан зохион байгуулах эрх олон
улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн.
Үүнийг хүчээр устгаж болохгүй. Бид байр
сууриндаа хатуу зогсох болно.
Мөн санал нийлэхгүй, тохиролцох
зарим зүйл, заалт бий. Тухайлбал,

хөдөлмөрийн чадвараа 30 хувь алдсан
иргэнд хөдөлмөрийн чадвар алдсан
гэж нөхөн олговор олгодог болох гэж
байна. Одоогийн хуулиар бол нэг хувь
ч байсан хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг
тооцож тохирсон нөхөн олговор өгдөг.
Энэ ухралт болох нь. Харин манайхаас
тавьсан зургаан санал болон ХНХЯтай тохиролцсоноор ажилтан, хөдөлмөр
эрхлэгчдэд ашигтай олон заалт бий. Уул
уурхайн салбар түлхүү хөгжиж байгаатай
холбоотой хөдөлмөрийн шинэ хэлбэрүүд
ч бий болно. Зах дэлгүүр лангуун дээр
ажиллаж байгаа иргэдийн хөдөлмөр
эрхлэлтийг хуулиар хамгаалах заалттай
санал нийлж байгаа.

Иргэнээ хамгаалах гээд бизнесийн салбараа
хүндрүүлж болохгүй
МҮХАҮТ-ын ерөнхийлөгч
О.Амартүвшин:
-Энэ хууль бүхэлдээ ажилтан
буюу ҮЭ-ийн талыг хамгаалсан
хууль болж байна. Бизнес эрхлэгч,
ажил олгогчдыг хамгаалсан заалт
хомс байна. Наад зах нь компаниуд
ажилтныг ур чадварын болон хөрөнгө,
санхүүгийн алдаа гаргасантай холбоотой
ажлаас чөлөөлөх, халах эрхгүй боллоо.
Хуучин хуулиар ажилтантай нэг жилийн
гэрээ хийгээд сунгаад тэр дунд үүнийг
зохицуулж болдог байсан. Одоо үндсэн
ажилтантайгаа хугацаагүй гэрээ байгуулж,
цуцалбал маргаанд ялагдахаар боллоо.
Дээр нь энэ заалт ажилчдын сахилга бат
сулрахад хөшүүрэг болно. Мөн ажил
олгогчид халтай бас нэг заалт бий. Тэр

Огноо: 2019.03.15-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Бөмбөлгөн ба ширмэн вентиль нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-61/2019
“ДЦС-4” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Бөмбөлгөн ба ширмэн вентиль” нийлүүлэх тухай цахим
тендер ирүүлэхийг урьж байна.

нь 10-аас дээш ажилтантай компанийн
ажилчид маргаан таслах комисс байгуулж
шийдвэр гаргах болж байна. Комисс
нэрээр үгсэн хуйвалдаад ажил олгогчийн
хүлээж авах боломжгүй шаардлагыг тавиад
эхэлбэл бизнес явахгүй. Энэ мэт ажил
олгогчийн эрхийг булаасан заалт олон
байна. Хэрэв хууль энэ чигээрээ батлагдвал
бизнес эрхлэгч, ажил олгогчид нийлж
хөдөлмөрийн бирж, ажилтны мэдээллийн
бааз байгуулах шаардлагатай болж байх
шиг. Эсвэл хуулийг эсэргүүцсэн арга
хэмжээ зохион байгуулахыг ч үгүйсгэхгүй.
Хөдөлмөрийн хуулийн хэлцэлд ажил
олгогч, бизнес эрхлэгчид МҮЭХ болон
ажилтандаа 30:70 харьцаагаар ялагдлаа.
Төр иргэнээ хамгаалах гээд эдийн засгаа
хүндрэлд оруулж болохгүй.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Згм Товчхон
» Ерөнхийлөгч
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
зарлиг гарган Зэвсэгт
хүчний 167 дугаар ангийг
Цэргийн гавьяаны одонгоор
шагнасныг ЕТГ-ын дарга
З.Энхболд гардуулав. Тус
ангийг “Тэргүүний анги”ийн болзлыг удаа дараа
биелүүлсэн, НҮБ-ын энхийг
дэмжих ажиллагаанд
амжилттай оролцсон хэмээн
шагнасан аж.
» Парламент
УИХ-ын Төсвийн
байнгын хорооны дарга
Б.Чойжилсүрэн Дэлхийн
банкны төлөөлөгчдийг хүлээн
авч уулзжээ. Тус уулзалтаар
Дэлхийн банкнаас үзүүлж
буй хөнгөлөлттэй зээлийн
II, III шатны санхүүжилтийг
авах талаар ярилцжээ. Манай
улс Дэлхийн банкнаас 440
сая ам.долларыг гурван үе
шаттайгаар авах юм.
» Айлчлал
УИХ-ын даргын Швейцарын
Холбооны Улсад хийсэн
айлчлал өндөрлөлөө.
Айлчлалын сүүлийн өдөр тус
улсын ГХЯ болон Сангийн
яамны ТНБД нар, Төрийн
зөвлөлийн Гадаад харилцааны
байнгын хорооны дарга
Ф.Ломбарди нар бараалхжээ.
» Засгийн газар
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх
БНӨСУ-ын дэд Ерөнхийлөгч
Ж.Иггатай уулзав. Тус
уулзалтаар хөдөө аж ахуй,
боловсролын салбарын
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
талаар ярилцжээ.
» Тоо

406

Зөрчил. НОБГ-аас хүн ам
олноор цуглардаг худалдаа,
олон нийтийн байгууллагад
шалгалт хийж, 406 зөрчил
илрүүлжээ. Эдгээр зөрчлийн
24-ийг газар дээр нь
арилгуулжээ.
» Агентлаг
ШӨХТГ, АТГ-аас Азийн сантай
хамтран “Шударга өрсөлдөөн
ба авлига” сэдэвт хэлэлцүүлэг
зохион байгууллаа.
Хэлэлцүүлгээр татвар,
мэргэжлийн хяналт, гаалийн
байгууллага авлигад хамгийн
их өртсөн гэж онцолжээ.

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.

Огноо: 2019.03.13-ны өдөр

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 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн
байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн жил бүрийн борлуулалтын орлого нь санал болгож буй үнийн
дүнгээс багагүй байна.,2017, 2018 он тус бүрээр
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 өртөг: Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн
туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: 2017, 2018 тус бүрээр /нотлох баримтын хамт/ сүүлийн 2 жилийн дүн
Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй гэрээт ажил гүйцэтгэсэн байна.
Тендерийн хамт тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 2%-тай тэнцэх дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө.
Тендерийг 2019 оны 04 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим системээр илгээх ба нээлтэд
оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 04 дугаар сарын 15 -ны өдрийн 10
цаг 30 минутад нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.
Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрх тооцохгүй.
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Тендер шалгаруулалтын нэр: ТУ-тай өндөр даралтын халах гадаргуун труба нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-2019/052
“ДЦС-4” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ТУ-тай өндөр даралтын халах гадаргуун труба нийлүүлэх
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 50.000 /Тавин мянга/ төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын жил бүрийн борлуулалт нь тендерт санал болгож буй
үнийн дүнгээс багагүй байна. /2017,2018 он /
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт санал болгож буй үнийн
дүнгээс багагүй байна.
3. Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн зөрчилгүй дүгнэлттэй тайлан ирүүлэх жилийн тоо: сүүлийн 2
жил. 2017, 2018 он
4. Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй
/2017, 2018 он/
5. Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх: “тийм” Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл,тендерт санал болгож буй
Труба хоолой үйлдвэрлэдэг үйлдвэрийн албан ёсны танилцуулгын хамт / Монгол хэл дээр / ирүүлэх
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: 2019 оны 06 дугаар сарын 29 ний өдөр дуустал
Тендерийг 2019 оны 04 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим системээр илгээх ба нээлтэд оролцох
хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 04 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, 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, 312, 313 тоот өрөө Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс
Утас: 7018-1309, 7000-1357, 7017-1357, Факс: 7018-13097000-1357

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, Эрчим хүчний гудамж, “ДЦС-4” ТӨХК-ийн
Захиргааны байр, 3 дугаар давхар, 310 тоот өрөө Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс
Утас: 7018-1309, 7000-1357, 7017-1357, Факс: 7018-1309 7000-1357
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Нийтлэлчийн булан
Ротаци ирэх
23-нд дуусах
бол энэ өдөр
Баянзүрхэд нөхөн
сонгууль болно

С.Эрдэнэ
тэргүүтэй
МоАХ-ныхон
давуу байдлаа
хадгалж үлдэх
үү, хуучин
“Алтангадас”ынхан алдсан
эрхээ сэргээх
үү гэдгийн
төлөөх
тэмцлийн
өмнө
Ардчилсан
нам ирээд
байна.

1

Аль фракц ротацийн сонгуульд
сайн өрсөлдөж ҮБХ-нд давуу
суудал авна, тэнд намын эрх
мэдэл ерөнхийдөө шилжиж, 2020
онд арай олон нэр дэвшигч гаргах
давуу эрх олно.
Ингэхийн тулд нэр дэвшихийг
хүсэгч эхлээд хураамж гурван сая
төгрөгөө төлөх ёстой. ҮБХ-ны
гишүүн бус, шинэ нэр дэвшигч
бол дэнчингийн мөнгө гэж
мөн гурван сая төгрөг нэмж
байршуулах ёстой юм. Шинэ нэр
дэвшигч нийт зургаан сая төгрөг
төлнө гэсэн үг. Хэрэв ялагдвал
дэнчингийн гурван сая төгрөгөө
буцаан авах бөгөөд, хураамж нь
харин Ардчилсан намын дансанд
үлдэнэ гэсэн үг. Зургаан сая
төгрөгөө өөрөө босговол сайн,

АН-ын хүчний харьцаа хаашаа ч
эргэсэн Баянзүрхийг алдана
гэхдээ хүнээс хандив авбал ҮБХны гишүүн болсон хойноо нөгөө
спонсорынхоо их улс төрийнх нь
замд тус болох том үүрэг хүлээнэ.
ҮБХ-ны гишүүн сонгуульд нэрээ
дэвшүүлэн өрсөлдөх давуу эрх
эдэлдэг тул ротацийн сонгуульд
ялахын тулд найраа хийнэ,
хор найруулна, басхүү тухайн
орон нутгийн гишүүдийнхээ
саналыг татахын төлөө мөнгө
хаяна. Чухамдаа их улс төрийн
төлөөх шаргуу тэмцэл ротацийн
сонгуулиас эхэлнэ. УИХ-ын
сонгуулийн бага хувилбар ч гэж
хэлж болох тэмцэл Ардчилсан
нам дотор өрнөж байгаа.
Үнэнийг хэлэхэд С.Эрдэнэ
тэргүүтэй МоАХ-ныхон давуу
байдлаа хадгалж үлдэх үү, хуучин
“Алтангадас”-ынхан алдсан
эрхээ сэргээх үү гэдгийн төлөөх
тэмцлийн өмнө Ардчилсан нам
ирээд байна. 2020 оны УИХ-ын
сонгуулийн чимээ дөхсөн энэ үед
ротацийн сонгууль түүний өмнөх
нэлээд том бэлтгэл болохоороо
онцлог юм.
Энэ жил ротаци болж буй
тойргуудад Ардчилсан намын
нэгдүгээр эгнээнийхэн болон
дунд шатны кадрууд ч байна.
Тухайлбал, Ерөнхийлөгчийн
Тамгын газрын дарга
З.Энхболдын Баянгол дүүрэг
дэх ҮБХ-ны гишүүний тойрог
ротацид орж байна. Тэрбээр 2016
оны сонгуульд Баянзүрх дүүргээс
нэр дэвшиж, УИХ-ын гишүүн
Д.Лүндээжанцанд ялагдаж байсан
юм. Харин Баянголд ротаци болж
байгаа нь З.Энхболд тойргоо
сольж, Сүхбаатар дүүрэг рүү
очиж байгаатай ч холбоотой байж
мэднэ. Хэрэв тэрбээр Сүхбаатар
дүүргээс АН-ын ҮБХ-ны гишүүн
болвол 2020 онд УИХ-ын гишүүн
Ц.Мөнх-Оргилтой сонгуульд
тулж мэдэхээр байгаа юм.

С.Цогтбаяр зурж байна

С.Батсайхан / ЗГМ©

Түүнээс гадна УИХ-ын
гишүүн асан Р.Бурмаа Хануул дүүрэг, Ерөнхийлөгчийн
Хэвлэл мэдээллийн албаны
дарга Ж.Цэсэн Чингэлтэй,
Эрүүл мэндийн дэд сайд асан
Ж.Амарсанаа Говь-Алтай, УИХын гишүүн асан Я.Батсуурь
Дорноговь, Говьсүмбэр,
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга
асан Ж.Бадраа аймагтаа, Цөмийн
энергийн газрын дарга асан
Н.Тэгшбаяр Сэлэнгэ, Гадаад
харилцааны яамны Консулын
газрын дарга асан Ш.Сүхбаатар
Төв, УИХ-ын гишүүн асан
С.Отгонбаяр Увс, “Гааль”ийн хэмээгддэг Ш.Адьшаа
Ховд, сайд асан М.Сономпил,
Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын
дарга асан П.Цагаан нар Дархануул аймагт эргэлтийн сонгуульд
орж байна. Тэд энэ суудлаа
хадгаж үлдэх үү, алдах уу гэдэг
энэ сарын 23-нд тодорхой болох
юм.

ҮБХ-нд шинээр
нэр дэвшигч
нийт зургаан сая
төгрөг намдаа
өгөх ёстой
Намдаа дундаас дээш байр
суурь эзлэгчид ротацийн
сонгуульд оролцоод завгүй
бужигнах энэ цаг дор Баянзүрх
дүүрэг дэх засаглалаа Ардчилсан
нам алдах эсэх дээрээ тулаад
байна.
Тус намын дотоод сонгууль энэ
сарын 23-нд болж дуусах бол энэ
өдөр Баянзүрх дүүрэгт ИТХ-ын

хоёр суудал дээр нөхөн сонгууль
болох товтой.
2016 оны намар болсон орон
нутгийн сонгуулиар нийслэлд
Ардчилсан нам ялалт байгуулсан
хоёр дүүргийн нэг нь Баянзүрх.
Тиймээс өнөөдөр тус нам уг
дүүрэгт засаглаж, удирдлагыг
барьж буй. Сонгуулийн үр дүнгээр
АН 22, МАН 19 тойрогт ялалт
байгуулсан. Мөн сонгуулийн
дараа зургаан ч тойрогт маргаан
гарч АН, МАН-ын аль алиных нь
зүгээс шүүхэд хандаад байсан юм.
Дээрх маргаантай тойргуудын
дөрвийнх нь маргааныг шүүх
сонгуулийн болон бусад хууль
зөрчөөгүй гэсэн шийдвэр гаргаж,
сонгуулиар ялалт байгуулсан
нэр дэвшигчид төлөөлөгчийн
суудалдаа үлдсэн. Харин
Баянзүрх дүүргийн 10 болон 19
дүгээр тойрогт болсон сонгуулийн
маргаан удтал үргэлжилж, гурван
ч шатны шүүхээс дахин сонгууль
явуулах шийдвэр гаргаад байгаа.
Тэгвэл энэ хоёр тойрог дээр
23-ны өдөр дахин сонгууль
явуулах товыг зарлаад байна.
Суудлын харьцаа тун ойрхон
үед энэхүү дахин сонгууль
Баянзүрх дүүргийн удирдлагын
эрх шилжих эсэхийг шийднэ
гэдгээрээ ихээхэн чухал. АН
ялалт байгуулвал эрх баригчийн
байр сууриа илүү баталгаажуулж
үлдэх байлаа. Харин МАН-ын
хувьд засаглалын эрх шилжүүлж
авах боломж олгоно. Тиймдээ ч
АН, МАН-ын зөвхөн Баянзүрх
дүүрэг дэх намын байгууллагууд
төдийгүй төв намаас нь ч
ихээхэн анхаарал тавих тойрог.
Гэвч өнгөрсөн жилийн дотоод
сонгуулиас үүдэлтэй маргаанаа
өнөөдрийг хүртэл шийдээгүй
Ардчилсан намынхан Баянзүрх
дүүргийн нөхөн сонгуульд
орохооргүй болжээ. Харин МАН,

Монголын Консерватив Нам,
Бүгд Найрамдах Нам, Монголын
Ногоон Нам гэсэн дөрвөн нам
дахин сонгуульд оролцохоор
хуулийн хугацаанд албан ёсоор
хүсэлтээ өгөөд байгаа.
БЗД-ийн Сонгуулийн хорооны
дарга И.Баттөгс “2016 оны орон
нутгийн сонгуулийн маргаантай
холбоотойгоор дахин сонгууль
явуулах нөхцөл байдал үүссэн.
10, 19 дүгээр тойрогт сонгуулийн

хууль зөрчигдсөн гэсэн шүүхийн
шийдвэр эцэслэн гарсан учраас
дахин сонгуулийг зохион
байгуулна. Сонгуулийн тухай
хуулийн 153.1-д сонгуульд
оролцох эсэхээ намууд санал
авахаас 60 хоногийн өмнө
илэрхийлж бүртгүүлнэ гэсэн
заалтын дагуу өнгөрсөн оны
наймдугаар сарын 28-ны өдрийг
дуустал дахин сонгуульд
оролцох намуудын хүсэлтийг

хүлээн авч дууссан. Буцаасан
болон авахаас татгалзсан нам
байхгүй. Ардчилсан намын хувьд
сонгуульд оролцох хүсэлтээ
өгөөгүй” хэмээх тайлбарыг өгч
байв.
Ийнхүү Ардчилсан нам
дотооддоо сонгуульдсаар гадна
талдаа хүчээ алдах өдөр нь
энэ сарын 23-нд зэрэг тохиож
мэдэх нь. Үүнийг л хувь заяаны
шоглоом гэдэг байх...

МИАТ ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
Хараат бус гишүүн сонгон шалгаруулах зар
Компанийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1, 81.2 дахь заалт, Төрийн өмчийн
хорооны “Төрийн өмчийн компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус
гишүүнийг сонгон шалгаруулж, томилох үлгэрчилсэн журам”-ын 2, 3 дугаар зүйлийг
үндэслэн МИАТ ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүний сонгон
шалгаруулалт зарлаж байна.
Тавигдах шаардлага:
1. Эдийн засаг, Санхүү, Инженер, Аялал жуулчлалын чиглэлээр боловсролын
зэрэгтэй, мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх; /Нийгмийн
даатгалын дэвтрээр баталгаажуулах/
2. Сүүлийн 5 жилд МИАТ ТӨХК-д ажиллаж байгаагүй, одоо ажилладаггүй, мөн
ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг, өрсөлдөгч аж ахуйн нэгжид ажиллаж
байгаагүй, бизнесийн хэлхээ холбоогүй байх; /Одоо ажиллаж буй ТУЗ-ийн
Хараат бус гишүүдэд хамраарахгүй/
3. Компанитай нэгдмэл сонирхолтой болон үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын
/зээлдэгч, хувь нийлүүлэгчид, хөрөнгө оруулагч, хамтран ажиллагч г.м/ ашиг
сонирхлыг төлөөлдөггүй байхаас гадна бизнесийн аливаа холбоогүй байх,
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бусад, гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдтэй
нэгдмэл сонирхолтой этгээд биш, тэдэнтэй төрөл садангийн холбоогүй байх,
5. Компанийн томоохон хэрэглэгчийн хяналтын багц эзэмшигч, эрх бүхий албан
тушаалтан биш байх /нэг жилд тухайн харилцагчтай хийсэн хэлцлийн нийт дүн
нь компанийн нийт активын 10 хувиас дээш хувьтай тэнцэж байвал томоохон
харилцагч гэж үзнэ/,
6. Нэр дэвшигч өөрөө, эсхүл түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлд бие даан нэр дэвшүүлэх, нэр олгохуйц хувьцааны
багц эзэмшдэггүй байх,
7. Компанийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байх,
8. Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх,
9. Зам, тээвэр, Аялал жуулчлал, Үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлийн
салбарт ажиллаж байсан дадлага, туршлагатай бол давуу тал болно.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хязгаарлах нөхцөл:
- Тодорхой албан тушаал эрхлэх буюу тодорхой үйл ажиллагаа явуулах эрхийг
нь шүүхийн шийдвэрээр хассан, эрүүгийн хуульд заасан онц гэмт хэрэг үйлдэж
шүүхээр ял шийтгүүлсэн,
- Төрийн албан хаагч буюу тухайн салбарын төрийн өмчийн оролцоотой, эсхүл
хувийн өмчийн хуулийн этгээдийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн,
Бүрдүүлэх материал:
1. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт,
2. Өөрийг нь сайн мэдэх, олонд танигдсан 2 хүний гаргасан ажил байдлын
тодорхойлолт,
3. Анкет, /ТАХ-ийн анкет/
4. Боловсролын диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ,
5. Иргэний үнэмлэх /нотариатаар гэрчлүүлсэн/
6. Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт,
7. Нэр дэвшигчид тавигдах шаардлагыг хангасан гэдгээ баталсан нотолгоо,
8. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар;
Материал хүлээн авах хугацаа:
2019 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийг дуустал хүлээж авна.
Сонгон шалгаруултын материалыг хүлээж авах хаяг:

Улаанбаатар хот, Буянт-Ухаа, МИАТ ХК-ийн Төв байр, Захиргаа, эрх
зүйн газрын Хуулийн хэлтсийн 105в тоот өрөө /ТУЗ-ийн Нарийн
бичгийн дарга Б.Даваадорж Утас:7004-9852/
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Би үйлдвэрлэгч

Гоо сайхан,
эрүүл мэндийн
төлөөх “Чакра”
брэнд
Үйлдвэрийнхээ
хүчин чадлын
ердөө 20-30 хувийг
ашиглаж
байна
Г.Санжааханд
ЗГМ
Байгалийн баялгийг барагддаг,
барагддаггүй гэж хоёр ангилдаг.
Монголд аль аль нь байна.
Харин энэ удаа барагддаггүй
баялгаа ашиглан үндэсний брэнд

“Засгийн газрын мэдээ” сонин нь ардчилсан,
шударга ёс, хүний эрхийг дээдэлж, чөлөөт
сэтгүүл зүйн хэм хэмжээг бүрнээ сахин, олон
ургальч үзлийг илэрхийлэх мэдээллийн
индэр байж, нийт Монгол үндэстний
ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг эрхэм
зорилгоо болгоно.

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Ерөнхий эрхлэгч
Баатарын Дуламхорлоо
Зөвлөх
Шатарбалын Даваадорж
Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын Сугармаа
Утас: 99903584
РЕДАКЦ

Улс төр, нийгэм, эрэн сурвалжлах мэдээллийн алба
Эдитор Б.Энхжаргал
Утас: 99901621
Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан
Утас: 99903574
Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба
Эдитор З.Цэлмэг
Утас: 99901526
зар сурталчилгаа

Утас: 99903581
99903578
99907843
ХАЯГ

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

zgm.mn
ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Г.Баярсайхан

001100

бүтээж буй “Чакра” брэндийг
“Би үйлдвэрлэгч” буландаа
онцоллоо. Нэрийг нь хараад
зарим уншигч таньж байж мэднэ.
Монгол орны хөрсөнд ургадаг
чацаргана, аньс, нэрс, долоогоно
жимс болон айраг, гүүний саам
зэргийг хатааж хийсэн хүнсний
нэмэлт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж
эхлээд хоёр жил болж буй.
Харин энэ хугацаанд 30 нэрийн
50 төрлийн бүтээгдэхүүнийг
үйлдвэрлэж, тэр хэрээрээ зах
зээлд чамгүй танигдаж чаджээ.
Хэдэн жилийн өмнө монгол
чууд байгалийн жимсээр зөвхөн
варенье л хийдэг байлаа. Өрхийн
хэмжээнд ашигладаг байсан
эдгээр жимс өнөөдөр дэвшилтэт
технологийн ачаар үндэсний
үйлдвэрлэлийн гол түшиц болж
байна. Gold King Berry компани
эрүүл мэнд, гоо сайханд тустай
хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг
зэрлэг жимсний найрлагатайгаар
хийсэн нь “Чакра” брэнд.
“Манай бүтээгдэхүүн дэлхийн
стандартад нийцсэн” хэмээн
тус компанийн захирал Ш.ГанЭрдэнэ ярьж байна.
Өнөөдөр Монголын зах
зээлд хүний эрүүл мэнд, гоо
сай
х анд зориулагдсан маш
олон төрлийн хүнсний нэмэлт
бүтээгдэхүүн орж ирсэн. Бидний
хэлж заншсанаар “сүлжээний”
бүтээгдэхүүнүүд ч энэ зах зээлд
өрсөлддөг. Тэгвэл эх орны жимс,
сүү цагаан идээгээр найрлагыг нь
бүрдүүлсэн “Чакра” брэндийн
үйлдвэрлэлийн явц ямар
байгаатай танилцахаар тус
компанийг зорьсон юм.
Тус компани түүхий эдээ ду
лааны бус аргаар боловсруул
даг аж. Хэрэв жимс, цагаан идээг
60-аас дээш градуст боловс
руулбал тухайн түүхий эдэд
агуулагдах шимт бодисууд нь
устдаг. Тиймээс “Чакра” брэн
дийн найрлагад орж буй бүх
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхдээ
дээрхээс бага хэмд боловс
руулдаг байна. Ингэснээр нэг
капсулд агуулагдаж байгаа
бүтээгдэхүүний шимт бодисын
агууламж өндөр байдаг аж.
Gold King Berry компани бү
тээгдэхүүнийхээ түүхий эдийг
13 аймгаас нийлүүлдэг. Тухайл
бал, Өмнөговиос ингэний сүү,
Хөвсгөлөөс нэрс, аньс, чага мөөг,
Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумаас
зөгийн бал, цэцгийн тоос зэргийг
авдаг. Мөн Увсаас чацаргана,
долоогоно, Баян-Өлгийгөөс
бараг
ш ун, Булган аймгийн
Могод сумаас гүүний саам болон
айргаа авдаг хэмээн нэг бүрчлэн
тайлбарлалаа. Бүтээгдэхүүнээ
Японы Цүкүба хотын хүнс
ний судалгааны лабораторид
шинжлүүлдэг бөгөөд 250 үзүү
лэлт бүхий шинжилгээгээр
байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн

С.Батсайхан / ЗГМ©

болох нь батлагдсан аж. Энэ
нь бүтээгдэхүүнд орж буй
жимс жимсгэнэ, сүү цагаан
идээ ургалтын болон боловс
руулалтын явцад ямар ч химийн
бордоо зэргийг ашиглаагүйн
баталгаа гэж Ш.Ган-Эрдэнэ
ярьсан юм. Тус компанийн хүнс
ний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд
зах зээлд 8-90 мянган төгрө
гөөр борлуулагддаг. Монголоос
гадна Япон руу гаргадаг, бол
Польш, Америк руу туршилтаар
экспортолжээ.

Бүтээгдэхүүнийхээ
түүхий эдийг
13 аймгаас
нийлүүлдэг
Энэ төрлийн бүтээгдэхүүний
зах зээлийг тэр чигээр нь ша
хуу гаднын бүтээгдэхүүн эзэл
сэн. Харин “Чакра”-г “Орга
ник байдлаараа ялгарна” гэж
Ш.Ган-Эрдэнэ онцлов. Зах зээ
лээсээ хамаараад өнөөдөр үйлд
вэрийнхээ хүчин чадлын ердөө
20-30 хувийг ашиглаж байгаа аж.
Цаашид борлуулалт сайжирвал
хүчин чадлаа нэмээд ажиллах
төлөвлөгөөтэй байгаагаа хэлэв.
Харин нэгэнт эзлэгдсэн зах
зээлд байр сууриа олохын тулд
хугацаа шаардаж байгааг тэрбээр
нуусангүй.
Хүнсний нэмэлтээс гадна гоо
сайхны бүтээгдэхүүнийг тус
компани саяхнаас үйлдвэрлэж
эхэлсэн нь “Галбингаа Кос
метик”. Усан суурьтай тос, нүүр
цэвэрлэгч, гар ариутгагч, нүүрний
маск болон үс арчилгааны шам
пунь, ангижруулагч тус нэрээр
зах зээлд гарч буй.
Гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ
Япон болон Солонгосын техно
логиор үйлдвэрлэж. Өнгөрсөн
арванхоёрдугаар сараас үйлд
вэр
лэж эхэлсэн гоо сайхны
бүтээгдэхүүн нэг сарын өмнөөс
худалдаанд гарсан байна. Бү
тээгдэхүүний 60-80 хувь нь ус.
Дэлхий нийтээрээ гоо сайхны
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхдээ
ашигладаг гол таван бодис бий.
Гэвч энэ нь хүний арьсыг гэмтээх
нь их тул усан суурьтай бүтээг
дэхүүнийг хэрэглэгчид ихэд
таашаах болсон байна.
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Мөнгөний урсгал
Банкны үйлчилгээг
зайнаас иргэдэд
хүргэхэд анхаарч
байна
Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM
Банкны системийн нөлөө
бүхий гурван банкны нэг нь
Худалдаа хөгжлийн банк. Тус
банк энэ оноос иргэдэд, түүний
дотор бичил бизнес эрхлэгчдэд
зориулсан сарын 1.7 хувийн
хүүтэй, 36 сарын хугацаатай
зээлийн шинэ бүтээгдэхүүнийг
зах зээлд нэвтрүүлээд буй.
Хөдлөх хөрөнгөө барьцаалаад
нийт 30 хүртэлх сая төгрөгийн
зээлийг барьцаа хөрөнгөгүй
авах боломжийг олгож эхэлсэн
нь эрэлт ихтэй байна. Ингээд
Худалдаа, хөгжлийн банкны
гүйцэтгэх захирлын орлогч
Б.Баярмаатай ярилцлаа.
-Төв банкны зүгээс энэ
онд хэрэглээний зээлийг цаг
хугацааны хувьд хязгаарлаж,
бизнесийн зээлийг түлхүү
дэмжихээ илэрхийлсэн. Худал
даа хөгжлийн банкны хувьд
бизнесийн зээлийг дэмжих, урьд
өмнөхөөсөө илүү хэмжээгээр
олгох тал дээр хэрхэн анхаарч
ажиллаж байна вэ?
-Таны хэлсэнчлэн Монгол
банк болон Засгийн газрын
түвшинд 2019 оныг бизнес
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын
байр олноор бий болгох, эдийн
засгийг идэвхжүүлэх зорилгоор
тодорхой санаачилга гаргасан.
Үүнийг бодит ажил болгоход
банкны салбар түүчээлэн
оролцож байна. Бизнесийн үйл
ажиллагаа идэвхжих хэрээр
аливаа улс орны нийгэм, эдийн
засагт төдийгүй тухайн иргэний
ажил, амьдралд хүртэл бодитой
өөрчлөлт гардаг. Ийм амжилтыг
бүтээхэд баялаг бүтээгчдийн
үүрэг, оролцоо, тэдний хувь нэмэр
хамгийн их байдаг. Нөгөө талдаа
хувийн хэвшилд тулгардаг гол
бэрхшээл, саад бол санхүүжилт.
Үүнийг шийдэхэд нь банкны
салбар өөрсдийн бий болгосон
олон төрлийн санхүүгийн
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр
хамтран ажилласаар ирсэн.
Худалдаа, хөгжлийн банкны
хувьд бизнес эрхлэгчдэд
зориулсан хэд хэдэн төрлийн
зээлийн үйлчилгээ хүргэж байна.
Тухайлбал, эргэлтийн болон
хөрөнгө оруулалтын зээл, үл
хөдлөх хөрөнгийн зээл байна.
Бизнесийн зээлийн сонголт
өнгөрсөн хугацааны ололт,
туршлагын үр дүнд төрөлжсөн
төдийгүй харилцагчдад илүү уян
хатан нөхцөлтэй хүрч байгаа.
Худалдаа хөгжлийн банкны хувьд
байгууллагын түвшний зээлийн
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг олон
жилийн турш тогтвортой үзүүлж
ирсэн. Энэ нь манай банкны нэг
тодотгол. Үүнээс гадна сүүлийн
15 жилийн хугацаанд иргэдэд
чиглэсэн бизнесийн бичил
зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг
идэвхтэйгээр дэмжиж, банкны
үйлчилгээг харилцагчдад аль
болох хурдан шуурхай хүргэхэд
анхаарч ирлээ.
-Иргэд бичил бизнесийн зээл
авахын тулд барьцаа хөрөнгө,
эргэлтийн хөрөнгөтэй холбоо
той бичиг цаас юуны өмнө
бүрдүүлэх, түүнийгээ нотлох
гээд багагүй цаг алддаг. Танай
банкны хувьд энэхүү уламж
лалт хандлагыг өөрчлөх тал
дээр хэрхэн анхаарч байна вэ?
-Бидний хувьд одоогийн
нийтлэг гэж хэлж болох бизнесийн
зээл өгөх явцад гардаг барьцаа
хөрөнгө, баталгаатай холбоотой
цаг хугацаа, бусад зардлыг
бууруулах үүднээс бизнес
эрхлэгчдэд гарааны ижил нөхцөл
олгохыг зорьсон. Ингэснээр зээл
хүссэн харилцагчаас барьцаа
хөрөнгө, баталгаатай холбоотой
зүйл шаардахгүй байгаагаараа
ихээхэн онцлог. Манай банкнаас
зээл хүссэн харилцагчид бичил,
том, жижиг, дунд бизнестэй
байхыг бид чухалчилж
үзэлгүйгээр бүгдэд нь бизнесийн
бичил хэмжээний зээлийг санал
болгож байгаа.
-Бизнес эрхлэгч нартай
уулзахад барьцаа хөрөнгөтэй
холбоотой бэрхшээлээ ярьдаг.
Тэгвэл энэ асуудал илүү нааш
тай, уян хатан болсон юм байна
гэж ойлголоо. Иргэдэд зориулсан

бизнесийн бичил зээлийн
бүтээгдэхүүний эрэлт хэр байна
вэ. Энэ бүтээгдэхүүний онцлог
нь юу вэ?
-Бизнесийн бичил зээлийн
шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд
гарснаас хойших хоёр сарын
хугацаанд маш олон хүнд хүрч
чадсан байна. Манай банкны TDB
pay-ээр болон бүх банкны ПОС
машин ашиглан төлбөр хүлээн
авдаг бизнес эрхлэгчид 30 хүртэлх
сая төгрөгийн зээлийн үйлчилгээ
авах боломжийг бүрдүүлсэн нь
бизнесийн орчинд ийм шинэ
төрлийн бүтээгдэхүүний эрэлт,
хэрэгцээ их байсныг харуулж
байна. Салбарууд маань ачаалал
ихтэй байна. Уг зээлийг авахад
үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа
хэрэггүй. Хөдлөх хөрөнгөө
барьцаалаад зээл авах боломжтой.
Бизнес эрхлэгчид манай
бүтээгдэхүүнийг талархалтай
хүлээж авч, урмын үгээ эхнээсээ
хэлж байна. Үнэхээр цагаа олсон
бүтээгдэхүүнийг бизнесийн үйл
ажиллагаа эрчимждэг энэ үед
гаргаж ирсэн нь нүдээ олжээ
гэсэн талархал их ирж байна.
-Танай банкны харилцагч
биш бизнес эрхлэгч энэ зээлийг
авах боломжтой юу?
-Тухайн иргэн аль нэг банкны
дансаар эсвэл өөр нэг банкны
ПОС машинаар гүйлгээгээ хийдэг
бол түүнийгээ бидэнд нотлоод,
15 хүртэлх сая төгрөгийн бичил
бизнесийн зээл авах боломжтой.
Харин үүний дараа зээлийн эргэн
төлөлт, санхүүгийн сахилга
бат, хариуцлагатай байдлаараа
өөрийгөө харуулаад, таниулсны
дараа бичил зээл маань 30

Би 22 жил
энэ системд
ажиллаж
байгаа
мэргэжлийн
банкир мөн
жирийн
нэг банкны
ажилтны
хувьд нэг
зүйлд маш
итгэлтэй
байна.
Монгол Улсын
анхдагч,
тэргүүлэгч
ууган банкны
үйл ажиллагаа
найдвартай,
хэвийн
явж байгаа
гэдгийг цохон
тэмдэглэе.

-Азийн хөгжлийн банк
болон Батлан даалтын сантай
хамтран төслийн зээл олгодог
гэж сонслоо. Энэ нь ямар
төрлийн онцлогтой зээлийн
бүтээгдэхүүн бэ. Бичил
бизнесийн зээлээс өөр гэж
ойлголоо. Зөв үү?
-Тийм ээ. Монгол Улсад Азийн
хөгжлийн банк, Батлан даалтын
сантай хамтран олгодог зээлийг
харилцагчдадаа санал болгож,
үүнд түүчээлэн оролцсон
Худалдаа, хөгжлийн банкны
үе үеийн ажилтнууд, одоогийн
удирдлагуудад талархах нь
зүйтэй байх. Энэ зээл маань 10
жилийн урт хугацаатай бөгөөд
жилийн 12 хувь буюу сарын нэг
хувийн хүүтэй. Хэмжээ нь нэг
тэрбум төгрөг хүртэл авч болно.
Хэрэв тухайн зээл хүсэгчийн
барьцаа хөрөнгө хүрэхгүй бол
60 хүртэлх хувиараа зээлийн
батлан даалтын сангаас баталгаа
гаргуулаад авах боломжтой. Бид
уг зээлийн бүтээгдэхүүнийг
харилцагчдадаа санал болгоод
гурван жилийн нүүр үзэж байна.
Энэ хугацаанд манайхаас зээл
авсан харилцагчид сэтгэл
хангалуун байгаа. Манай
зээлийг Азийн хөгжлийн
банкнаас хамгийн чанартай, сайн
төлөлттэй зээл гэж дүгнэсэн.
-Сүүлийн үед нийгэмд үүссэн
улс төрийн нөхцөл байдлаас
үүдэн Худалдаа, хөгжлийн
банкны нэр хүнд цаашилбал
банк, санхүүгийн салбарт
болгоомжилсон уур амьсгал
үүссэн гэж хэлж болно. Тэгэхээр
таны энэ ярианаас танай
банкны үйл ажиллагаа хэвийн

Б.Баярмаа: Бичил бизнесийн зээл
барьцаа хөрөнгө шаардахгүй

хүртэлх сая төгрөгөөр нэмэгдэх
боломжтой.
-Бичил бизнесийн зээлийг
аль салбарынхан түлхүү авч
байна вэ. Энэ бүтээгдэхүүний
хугацаа хэдэн сараар хэмжигдэж
байгаа вэ?
-Хэдэн жилийн өмнө бизнес
эрхлэгчид 12 сар хүртэлх
хугацаатай зээл түлхүү авдаг
байсан бол дараа нь 24 сар болсон.
Одоо эргэлтийн хөрөнгийн
зээлийг 36 хүртэлх сарын
хугацаатай авч байгаа. Хөрөнгө
оруулалтын зээл болоод ирвэл
бүр 60 хүртэлх сараар авч болно.
Бид хоёрын энэ ярилцаж байгаа
бичил зээлийн хувьд дээд тал
нь 36 хүртэлх сараар авч болно.
Гурван жилийн хугацаатай зээл
гэдэг жижиг бизнес эрхэлж байгаа
хүнд таатай боломж юм.

Гурван жилийн
хугацаатай зээл
гэдэг жижиг бизнес
эрхэлж байгаа хүнд
таатай боломж юм
Ер нь жижиглэн болон бөө
ний худалдааныхан манай
бүт ээгд эхүүнийг түлхүү
сонирхож байна. Манайх
уламжлалт бизне
сийн зээл,
хөрөнгийн зээл, үл хөдлөх
болон эргэлтийн хөрөнгийн
зээл, төслийн зээлүүдээ маш олон
бизнес эрхлэгч, Монгол Улсын
баялаг бүтээгчид, бүх салбарт
олгож ирсэн. Тухайлбал, хүнд,
хөнгөн үйлдвэр, уул уурхай,
барилга, тоног төхөөрөмж гээд
бүгдэд нь зээл олгож байсан.
Тийм учраас энэ зээл бидний хүрч
чаддаггүй байсан бичил бизнес
эрхлэгчдэд илүү тохиромжтой.
-Зээлийн хүү бусад банкны
санал болгож байгаа бүтээг
дэхүүнтэй харьцуулахад хэр
өрсөлдөх чадвартай вэ. Бичил
бизнес эрхлэгчдэд хэр нийцтэй
хүү вэ?
-Бизнес эрхлэгчид зээл авахад
хүү, хугацаа гэсэн хоёр хүчин
зүйл хамгийн чухал байдаг.
Тухайн хүний сонирхсон зээлийн
хугацаа урт, хүү нь бага байх
тусмаа сайн. Арилжааны банкууд
сүүлийн хэдэн жилийн турш
зээлийн хүүг бууруулах тал дээр

дор бүрнээ ажиллаж ирлээ. Мөн
зээлийн хүүд нөлөөлж байгаа
нийгэм, улс төрийн эрсдэл, хууль
эрх зүйн зардлыг бууруулах
чиглэлд анхаарч байна. Бичил
бизнесийн зээлийн хүүгийн
хувьд өрсөлдөхүйц гэж бид үзэж
байгаа. Сарын 1.7 хувийн хүүтэй.
Энэ нь зах зээл дээр боломжийн,
өрсөлдөхүйц хүү.
Ер нь арилжааны банкууд
дотроо Худалдаа, хөгжлийн
банк аливаа зээлийн, харилцах
хадгаламжийн, карт, төлбөр
тооцооны, гадаад гуйвуулга,
худалдааны санхүүжилт, төслийн
гээд бүхий л бүтээгдэхүүн
үйлчилгээний хувьд хамгийн уян
хатан, хамгийн урт хугацаатай,
хамгийн бага хүүтэй, хамгийн бага
шимтгэлтэй, хамгийн бага шат
дараалалтайгаар бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээгээ хүргэж ирсэн.
Үүний нэг тод жишээ гэвэл,
харилцагч банкин дээр ирэх
гүйгээр банкны үйлчилгээг
зайнаас авах нөхцөл бүрдүүлэхээр
сүүлийн таван жилийн хугацаанд
техник технологид багагүй
хөрөнгө оруулалт хийж байна.
Мөн хадгаламж барьцаалсан
зээлийг манай харилцагч
банкин дээр заавал өөрийн
биеэр ирэхгүй, TDB онлайн
сувгийг ашиглаж авах боломжтой.
Нөгөөтэйгүүр, бид финтек гэж
ярьдаг, цахим худалдааны
платформыг бизнес эрхлэгчдэдээ
зориулаад байна. Иргэд shoppy.
mn цахим дэлгүүрээс хүссэн
бараа, бүтээгдэхүүн сонгож
авах явцад мөнгө дутвал шууд
зээл авах боломжийг бүрдүүлж
өгсөн. Энэ зээлийг онцолж буйн
учир нь зээлийн хүсэлт илгээх,
шийдвэрлүүлэх процесс нь 100%
онлайн бөгөөд шийдвэрийг
хиймэл оюун ухаан гаргаж байгаа
юм. Бид банкны бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг аль болох зайнаас
хүргэхээр ажиллаж, тэр чиглэлд
илүү тэмүүлж, хөрөнгө оруулалт
хийж байна.
-Банкууд болон банк бус
санхүүгийн байгууллагууд
хэрэглээний болон бизнесийн
зээл олгох сонирхол их болсон
байна. Банк, санхүүгийн бүтээг
дэхүүн цахим хэлбэрт шилжиж,
финтек болсноор дунд болон урт
хугацаанд зээлийн хүү буурах,
харилцагчдад ирэх ачаалал тэр
хэрээр багасах давуу тал гарч
ирэхээр байна. Ингэснээр танай
банкны хувьд ямар боломжууд
шинээр бий болж байна вэ?

-Манай банк цахим бүтээг
дэхүүн, үйлчилгээний анхдагч
төдийгүй түүчээлэгч. Анхны
цахим платформыг бий болгосон
гэдгээрээ энэ банкинд ажиллаж
байгаа ажилтны хувьд бахархдаг.
Яагаад ингэж хэлж байна гэвэл
манай Худалдаа хөгжлийн банкны
цахим суваг маань өөрөө бүх
финтек, бүх хөгжүүлэгчдэд,
бүх арилжааны банкууд болон
бүх харилцагчдад нээлттэй
платформ. Санхүүгийн гурван
тулгуур салбар болох банк,
даатгал, хөрөнгийн зах зээлийг
цахимжуулж чадсан цорын ганц
банк бол Худалдаа, хөгжлийн
банк. Манайх даатгалын
компани биш, харин даатгалын
зуучлагчийн бүтээгдэхүүнийг
харилцагчдадаа санал болгож
оролцдогийн хувьд манай
харилцагчид зайнаас даатгалын
хугацаагаа сунгуулах, даатгалд
хамрагдах боломжтой болсон.
Хөрөнгийн зах зээл дээр
арилжаанд оролцох гэж байгаа
санхүүгийн тоглогчдод хамгийн
өргөн сүлжээтэй, цаг тухайд
нь шаардлагатай мэдээллийг
цаг хугацааны мэдрэмжтэйгээр
хүргэж ирсэн нь бидний давуу
тал. Хөрөнгийн зах зээлийн
энэ автоматжуулалтыг манай
банкны хөрөнгө зохицуулалтын
газрын ажилтнууд болон манай
мэдээллийн технологийн газрын
инженерүүд хамтдаа хийсэн.
Хөрөнгийн зах зээлийн тог
логчид манай платформыг
ашиглаад хөрөнгийн арилжаанд
оролцохдоо их баяртай, сэтгэл
хангалуун байна гэдэг. Цаг
хугацаатай уралдан амьдардаг
болсон энэ үед замын түгжрэлд
гацсаар банкинд ирж, үйлчилгээ
авах гэж дугаарлан зогсохоос
зайлсхийж, зайнаас бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг цахим сувгаар авах
боломж нь илүү нээлттэй болсон.
Цахимаар харилцах дансаа нээж
болж байна, гадаад гуйвуулгаа
хийж байна. Хадгаламж
барьцаалсан зээлээ авч байна. Энэ
бол манай банкны том давуу тал.
Зайнаас үйлчилгээ үзүүлэхийн
тулд финтек нэг талдаа
банкны зардлыг өсгөж байгаа.
Технологийн шинэчлэлд багагүй
хэмжээний хөрөнгө оруулалт
хийж байна. Зээлийн хүүг өсгөх
шалтгааны нэг нь технологийн
шинэчлэлд зориулсан хөрөнгө
оруулалтын зардал болж
нөлөөлөх жишээтэй. Гэхдээ
том шалтгаан гэвэл үгүй. Банк

технологид хөрөнгө оруулалт
хийж байгаа нь харилцагчийн
төлөө, харилцагчийнхаа аюулгүй
байдлыг хангахад чиглэсэн. Банк
руу ирэх иргэний цаг хугацаа,
хөрөнгө мөнгөний зардлыг
хэмнэх үүднээс финтекийн
технологид хөрөнгө оруулалт
хийж байгаа.

•

Худалдаа, хөгжлийн банк
яг өнөөдрийн байдлаар
7.8 их наяд төгрөгийн нийт
актив хөрөнгөтэй, 3.5 их
наядын зээлийн багцтай,
3.3 их наяд төгрөгийн
харилцах хадгаламжийн
данстай, Монголын банкны
системийн 25 хувийг
дангаараа бүрдүүлж байна.

•

Зээлийн тухайд гэвэл
хадгаламж барьцаалсан
зээлийг манай харилцагч
банкин дээр заавал
өөрийн биеэр ирэхгүй, TDB
онлайн сувгийг ашиглаж
бүх төрлийн хадгаламж
барьцаалсан зээл авах
боломжтой.

•

Бид банкны бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг аль болох
зайнаас хүргэхээр ажиллаж,
тэр чиглэлд илүү тэмүүлж,
хөрөнгө оруулалт хийж
байна.

-Бичил бизнесийн зээлийг
төгрөгөөр бус бусад валютаар
авах боломжтой юу?
-Харилцагч өөрөө хүссэн
нөхцөлд бид 14 төрлийн валютаар
зээл олгох боломжтой. Гэхдээ
ханшийн эрсдэл хурцаар тавигдаж
байгаа учраас харилцагчийн
өөрийнх нь сонголт.

явагдаж байна гэж ойлголоо.
Харилцагч, хамтран ажиллаж
ирсэн байгууллагууддаа энэ
ярилцлагаар дамжуулан юу
гэж хэлэх вэ?
-Бизнесийн ид улирал эхэлж
байгаа энэ үед ярилцлага авч
буй танай сонинд баярлалаа.
Сүүлийн үед үүсээд байгаа
нөхцөл байдалтай холбогдуулан
нэлээд олон мэдээлэл нийтэд
хүрч байна. Өнгөрсөн хугацаанд
үүссэн нөхцөл байдлаас бидэнд
нэг алдаа байгаагаа өөрсдөө
ухаарлаа. Худалдаа, хөгжлийн
банк системийн нөлөө бүхий
банк учраас бид банкныхаа
өдөр тутмын үйл ажиллагааг
хангаж, харилцагчдадаа хурдан
шуурхай санхүүгийн үйлчилгээг
банкны ажилтан бүр шат болгонд
хамгийн сайнаар чанартай хийж,
хэрэгжүүлээд явахад л энэ бүхэн
болно гэж бодсон чинь үгүй юм
байна. Бид өдөр тутам хийдэг
энэ ажлаа ард иргэддээ зөвөөр
ойлгуулах хэрэгтэйг бас энэ
үйл явдлаас анзаарлаа. Хийсэн,
хүрсэн амжилт, олон улсаас
аваад ирсэн боломжууд, гадаадад
Худалдаа, хөгжлийн банк гэдэг
Монгол Улсын банкны нүүр
царай гэдэг зүйлээ бид дотооддоо
ярьдаггүй юм байна. Би 22 жил
энэ системд ажиллаж байгаа
мэргэжлийн банкир хүний хувьд,
мөн жирийн нэг банкны ажилтны
хувьд нэг зүйлд маш итгэлтэй
байна. Монгол Улсын анхдагч,
тэргүүлэгч ууган банкны үйл
ажиллагаа найдвартай, хэвийн
явж байгаа гэдгийг цохон
тэмдэглэе. Энэ үйл ажиллагаанд
биднийг өнөөдөр 29 жил оршин
тогтнож, салбартаа тэргүүлэн
ажиллахад хамт байсан үе
үеийн удирдлагууд, үе үеийн
ахмадууд, дунд болон залуу
үеийн ажилтнууддаа, биднийг
үргэлж, түшиж, банкны бизнесээ
хийхэд өөрсдийн хэрэгцээтэй
төлбөр тооцоогоо хийлгэж
байсан харилцагчид, гадна,
дотнын түншүүддээ зориуд
талархал илэрхийлье. Худалдаа,
хөгжлийн банк яг өнөөдрийн
байдлаар 7.8 их наяд төгрөгийн
нийт актив хөрөнгөтэй, 3.5 их
наядын зээлийн багцтай, 3.3 их
наяд төгрөгийн харилцах хадга
ламжийн данстай, Монголын
банкны системийн 25 хувийг
дангаараа бүрдүүлж байна.
-Ярилцлага өгсөн танд
баярлалаа. Таны ажилд
амжилт хүсье.
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ЗГМ: Зочин
Энхийг сахиулагчид
ажиллагааны
стресст орох нь
бий
◄1
Энэ төслийн хүрээнд БХЯ-аас
судалгаа явуулж, цэргийн гэр
бүлээс гаралтай, герман хэлтэй
хүн хайтал шалгуурыг нь би
бүрэн хангаж л дээ. Тухайн үед би
цэргийн хүн болохгүй гэж зүтгэсэн
ч улсын төлөө, гэр бүлийнхээ
нэр төрийг хүндэтгэж БХЯнд харъяалагдан, офицеруудад
герман хэл зааж эхэлсэн юм.
Одоо хүү маань ОХУ-д суралцаад,
цэргийн удмын дөрөв дэх үе болон
Монгол Улсдаа зүтгэж байна.
-Цэргийн хэл шинжлэлээс
цагдаад орсон байх нь ээ?
-Жил бүр 25-30 офицерийг
ХБНГУ-ын БХЯ-ны дэргэдэх
Гадаад хэлний төвд мэргэжил
дээшлүүлэх курст сургадаг
байлаа. Би хичээлээ ч заана,
орчуулгаа ч хийнэ. Мөн цэргийн
мэргэшлийн чиглэлд герман
хэлдээ ч сайжирч, 2000-2004 онд
Бонны их сургуульд докторын
зэрэг хамгаалж ирээд БХИС-ийн
Гадаад хэлний сургалтын төвийн
даргаар томилогдсон. Тэр үед
зэсвэгт хүчний офицеруудын
хэлний мэдлэг илт сайжирсан
үр дүнг улбаалан цагдаагийн
байгууллага дотоодын цэргийн
алба хаагчдыг мөн гадаад
хэлний сургалтад хамруулах
шийдвэр гаргасан. Ингээд 2009
онд тухайн үеийн Цагдаагийн
академид Гадаад хэлний төв
байгуулж, би даргаар нь ирсэн
юм. Анх ирээд зэвсэгт хүчинд
заадаг байсан хөтөлбөрөөрөө
эхлүүлсэн ч аажмаар цагдаад
зориулж өөрчлөлт оруулсаар
2014 онд хууль сахиулахын алба
хаагчдад зориулсан “TRIO 20152020” хөтөлбөрийг боловсруулж,
сургалтад нэвтрүүлээд байна.
Манай сургалтаар бэлтгэгдсэн
олон офицер дэлхийн улсуудад
ажиллаж, сурч, эргэж Монголдоо
ирээд албаа үргэлжлүүлэн хааж
байгаад баярлаж явдаг.
-Та НҮБ-ын цагдаагаар Хойд
Суданд алба хаагаад ирсэн.
Энэ ажиллагааны талаар дэл
гэрэнгүй ярьж өгөөч?
-НҮБ-ын Энхийг сахиулах
газрын Цагдаагийн хэлтсээс
хоёр жил тутамд шалгалт
авч, тэнцсэн алба хаагчдыг
дайн бүхий орнуудад энхийг
дэмжих ажиллагаанд томилж
явуулдаг юм. 2016 онд анх удаа
Монголоос шалгалт авахад 56
хүн хамрагдаж, 14 тэнцсэний
нэг нь би. Шавь нартайгаа хамт

Нарстайн аманд бэлтгэлд гарч,
буудлага, жолооны дадлагаа
тэднээр заалган, өөрөө англи хэл
зааж бэлдсээр энэ шалгуурыг
давсан. ЦЕГ-ын Гадаад харилцаа,
хамтын ажиллагааны дарга байсан
хурандаа Г.Бадарч, мөн Р.Чингис
комиссар нарын чадварлаг,
мэдрэмжтэй удирдлагын дор
Монголын цагдаа нар НҮБ-ын
бүрэлдэхүүн болж ажиллаж
эхэлснийг энд зайлшгүй дурдах
ёстой.
-Та Монголоос НҮБ-ын
цагдаагаар энхийг сахиулах
ажиллагаанд оролцсон анхны
эмэгтэй. Дөнгөж очиход ямар
нөхцөл угтсан бэ?
-Монголын цэрэг энхийг
сахиулах ажиллагаанд 2002 оноос
эхэлж оролцсон шүү дээ. Хурандаа
Н.Нямжаргал, Г.Болор нарын
эмэгтэйчүүд цэргийн ажиглагчаар
анхдагч болж, алба хааж байсан.
Миний хувьд цагдаагийн байгуул
лагаас алба хаасан анхны эмэгтэй

Дайнтай улсад ажиллахад
сонирхолтой, бас түгшүүртэй

Хүүхдүүдийг
child solder
болгохоор
олзлох,
амь насыг
нь хороох
аюулын
дундуур
зөөвөрлөж
байлаа. Азаар
ямар нэг
тулгаралт
бололгүй, 304
амийг эсэн
мэнд авчирсан
юм.

Хувийн архиваас©

гэдэг утгаараа маш том үүрэг,
хариуцлага байлаа. Би Хойд
Суданд алба хаасан. Очоод
дахин шалгалт өгч, сургалтад
хамрагдаад, Кабкабия гэх хөдөө
сууринд томилогдсон юм. Ямар
нөхцөлд, юу угтаж байгааг ч
мэдэхгүй, их түгшиж байснаа
нуухгүй ээ. Онгоц доошлох үед
Монгол Улсынхаа төрийн далбааг
хараад л уужирсан. Тэнд байдаг
UNAMID ажиллагааны /НҮБ,
Африкийн холбооны хамтарсан
ажиллагаа/ бааз бол Йорданы
хүчжүүлсэн цагдаа, Монголын
цэргийн эмнэлэг, Руанда улсын
цэргийн баг, Сиппол буюу
иргэний цагдаа нар болон НҮБын энгийн ажилтнуудаас бүрддэг.
Улс улсаас ирсэн 300 гаруй хүн
нэгэн гэр бүл шиг л ажиллаж,
амьдардаг газар. Тэр дундаас 60
гаруй хүнтэй Монголын цэргийн
эмнэлгийн эмч, сувилагч шиг
мэргэжлийн өндөр түвшинд
бэлтгэгдсэн алба хаагч байхгүй,
хүн бүр шагшин гайхдаг, номер
нэг гэж хүлээн зөвшөөрдөг.
Үнэхээр бахархмаар…
-НҮБ-ын цагдаагийн онцлог
нь юу вэ. Тэнд ямар үүрэг
хүлээдэг вэ?
-Бид энхийг дэмжих ажил
лагаанд сургалт, ухуулга хийх,
нөхцөл байдлыг үнэлж, судлах
үүрэг хүлээдэг. НҮБ-ын цагдаа
өөрөө зэсвэггүй, харин буутай,
хүчжүүлсэн хамгаалалттай баазаас
гарч, иргэдтэй уулздаг. Дайны
дараах байдалд буй иргэдийг
сэнхрүүлэх, боловсролтой байх,
эрхээ хамгаалах зэрэг чиглэлээр

сургалт явуулдаг. Өөрийн улсдаа
боловсролын төлөө ажилладаг
миний хувьд харь оронд,
ялангуяа дайн самуунтай орны
иргэдийн боловсролын төлөө
мэдлэг чадвараа зориулна гэдэг
сонирхолтой, бас түшгүүртэй
байсан. Өөрийн эрхгүй ажлынхаа
гүнд татагдан ордог, бүхий л хүч,
ухаанаа зарцуулдаг юм билээ.
-Хойд Суданы амьдрал,
иргэдийн амжиргааг та дүрс
лэхгүй юу?
-Их л хүнд дээ. Гэмт хэрэг,
хүчирхийлэл газар авсан, хүний
эрхийг дээд зэргээр зөрчсөн улс.
Хорь гаруй жил үргэлжилсэн
иргэний дайны дараа Өмнөд Судан
ба Бүгд Найрамдах Судан Улс
болж хуваагдсан. Өмнөд Судан
нь христийн шашинтай, Судан нь
исламын шашинтай. Хуваагдах
үед өмнөдөөс орж ирсэн, буцаж
чадаагүй иргэд нь архи их уудаг,
эмэгтэйчүүд нь гар аргаар архи
үйлдвэрлэдэг. Шоронд хоригдож

байгаа эмэгтэйчүүдийн дийлэнх
нь архи нэрсэн болон хулгайн
хэргээр ял авсан байдаг. Тэдгээр
эмэгтэйчүүдтэй хамт бага насны
3-4 хүүхэд нь хоригдоно. Хүүхдээ
тэжээхийн тулд хоол хулгайлсан
залуу эхчүүд тэнд олон бий.
Ихэнх иргэд нь нэн ядуу. Дөрөв
хүртэл эхнэр авахыг зөвшөөрдөг
ч түүнээс ч олон эхнэртэй, нэг
эмэгтэй долоо найман хүүхэд
төрүүлдэг.

60 хэмийн халуунд
сум нэвтрүүлдэггүй
хантааз, ширмэн
малгайгаа өмсөөд
эргүүлд гардаг
Засгийн газраас нь иргэддээ
халамжийн бодлогоор дөнгөж
амь зуулгадаг. Харамсалтай нь,
судан эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь
бэлэнчлээд сурчихсан, ажил хийх
чадваргүй, хүүхдэдээ тэжээллэг
хоол хийж өгөх ч сэтгэлгүй,
мэдлэггүй байдаг юм билээ.
Гурил, төмс, ногоон сонгино
хааяа нэг мах гэсэн л хоолны
үндсэн материалтай. Гурил
зуураад хоёр талаар нь хайрсан
болоод л түүхийгээр нь хүүхдэдээ
өгчихнө, гэдэс нь цэрийж, толгой
нь томорсон хүүхэд маш олон. Энэ
улсад долоон хүүхэд тутмын нэг
нь тав хүртэлх насандаа амиа

алддаг гэсэн судалгаа гаргасан
байдаг. Хавтгайрсан халамжийн
бодлого иргэдээ ямар ч чадамжгүй
болгодгийн тод жишээ л дээ.
-Чинээлэг иргэд нь ямар
амьдралтай вэ?
-За даа, хоёр гурван тэмээтэй,
хэдэн ямаатай, илжигтэй айл нь
баяндаа орно. Хажуудаа манай
ТҮЦ шиг жижиг мухлагтай. Ийм
айл суурин дотор гарын арван
хуруунд багтахаар л цөөхөн бий.
Тэднийг бас их дээрэмдэнэ.
-Лалын шашинтай улсад
НҮБ-ын үйл ажиллагааг хүлээн
зөвшөөрүүлнө гэдэг хэцүү байх?
-Шариатын хуулиас илүүтэй
омгийн хууль үйлчилдэг газар.
Аль цэргийн дарангуйлагч
байсан, түүний үлдэгдэл оршсоор
байдаг. Дээрэмчдийн болон хэт
даврагчдын хэд хэдэн бүлэг
сууринг тойроод байрладаг. Тэд
хэзээ ч дайрч орж ирээд хүйс
тэмтэрч чадахуйц зэр зэвсэгтэй,
балмад этгээдүүд. Гэсэн ч НҮБ-ын

болон тус улсын Засгийн газрын
бодлогын эсрэг шууд дайн зарлах
хурц нөхцөл одоогоор үүсгээгүй.
Кабкабия суурингийн цагдаагийн
газар, эмнэлэг, сургууль нь
компьютер бүү хэл утас ч байхгүй.
Хүний амь хороох, охидыг
хүчирхийлэх зэрэг хэрцгий гэмт
хэрэг маш их гардаг. Цагдаа нь
тэр болгонд хүрч, мөрдөн шалгаж
чаддаггүй. Цагдаагийн бүртгэлд
орлоо гэхэд ширээний тал шиг
том дэвтэр гаргаж ирээд бичиж
авахаас хэтрэхгүй. Үнэхээр
хоцрогдсон, бүдүүлэг аргаар л
гэмт хэрэгтэй тэмцдэг газар даа.
-НҮБ-ын цагдаа гэмт хэрэг
мөрдөж илрүүлэх үү?
-Үгүй. Бид гэмт хэргийн
араас мөрдөн шалгах эрхгүй.
Тэнд ажиллагааны офицер гэж
бий. Гэмт хэргийн хохирогчдыг
ажиллагааны офицерууд эмнэлэг
болон цагдаатай холбож, цэргийн
багийнханд мэдэгдэх зэрэг үүрэг
хүлээдэг. Гэтэл иргэд юун түрүүнд
цагдаад хандана гэдэг ойлголттой,
бидэн рүү их ирдэг. Бид шууд
хэргийн газар очдог ч цагдаад
бүртгүүлээгүй хэргийн араас үйл
ажиллагаа явуулах эрхгүй.
-Та хэчнээн хэргийн газар
очиж байсан бэ. Ямархуу дүр
зураг угтдаг вэ?
-Бид даваа гараг болгон орон
нутагт ажилладаг. Эхлээд заавал
эмнэлгээр орж, буудуулсан болон
хүчирхийлүүлсэн, халдварт өвчин
гарсан эсэхийг нягталдаг юм. Мөн
иргэдээс мэдээлэл авахад, долоо
хоног бүрт аль нэг газар хүн
амины хэрэг гарчихсан, түүнийгээ
цагдаад мэдэгдээгүй байдаг.
Нэг удаа эмнэлгээр ороход
дээрэмч
д ийн бүлэг дайрч
сүйт
гэсэн байдалтай угтсан.
Өвчтөнүүдийг ортой нь шидэлж,
эм тариа, эд зүйлийг нь хагалж
эвдэлсэн, нүд халтирам дүр зураг
байсан. Тэр үед “би хаана ирчихэв
ээ” гэж өөрийн эрхгүй айн
түгшиж байлаа. Энэ халдлагын
улмаас эмнэлэг хагас сар үйл
ажиллагаагаа зогсоосон. Хамгийн
аймшигтай нь 12-хон настай
охиныг зэрлэгээр хүчирхийлээд
хаясантай тулж байлаа. Мөн долоо
найман хүүхдийнх нь нүдэн дээр
ээжийнх нь цээжийг зад буудаж
алсан хэрэг дээр шууд яваад орж
байлаа. Хэдийгээр би цэргийн хүн,
бэлтгэгдсэн ч гэлээ эх хүний хувьд
ийм тохиолдолд үнэхээр нугарч,
сэтгэлийн хүнд цохилт авч байсан.
-Та дээрэмчдийн бүлэгтэй хэр
олон нүүр тулж байв?
-Хоёр удаа отолтод орж байсан.
Бидний явах замыг амдаж ирсэн
дээрэмчид янз бүрийн өдөөн
хатгалга хийнэ л дээ. Бид цонхоо
гурван хуруунаас илүү онгойлгож
болохгүй заавартай. Дээрэмчид
цонхыг бууны бөгсөөр цохих,
намайг эмэгтэй хүн учраас секс
доромж хөдөлгөөнүүд үзүүлэх
зэргээр элдвээр авирлана. Тэр
үед хүчжүүлсэн хамгаалалтаас
нэг нь л эвгүй хөдөлгөөн хийвэл
бүгд шүршигдэж ч болзошгүй.
Аажмаар хөдлөхөд машинтайгаа
тойроод давхилдаад байх зэргээр
хоргооно.
-Яаж отолтоос гарсан бэ?
-Зөвшилцөж л гарна. Дээрэмч
дийн өдөөн хатгалгад автахгүй,
тэвчээртэй хүлээж, юу хүсч
байгааг нь сонсон, зөвшилцдөг.
Янз бүрийн шаардлага тавьдаг юм
билээ. “Та нар бидэнд хэрэггүй,
манай улсаас яв” гэнэ, Засгийн
газрын цэргүүдэд хандсан
шаардлага ч тавина, өөр бусад

дээрэмчдийн бүлгүүдтэй ойр
харьцлаа ч гэнэ… Тэр болгоныг
нь сонсоод, эвээр ярьж байж л
отолтоос гарсан. Бааздаа ирсэн
хойноо л нэг уужуу амьсгал авч,
тайвширсан. Би 10 сар энэ газрын
гүнд нь ажилласан. Дараа нь
наашаа төв дээр ирсэн дээ.
-Дүрвэгсдийн хуаранд хүнс
ирэхэд бөөн үймээн болж
байгааг мэдээнээс хааяа үздэг.
Үнэхээр тэгдэг үү?
-НҮБ-ын хөтөлбөрийн хүрээнд
хүнс ирдэг. Гэхдээ тэвшний
талаар нь хүнс ачсан хэд хэдэн
машин ирдэг. Учир нь дээрэмчдэд
баригдсан тохиолдолд “хүнсээ
тараагаад энэ л үлдсэн” гэх
тайлбараар бусад тал тэвш хүнсээ
авч гарах зорилготой ингэж дутуу
ачсан, зарим нь хоосон шахуу
машинууд ирдэг.
-Халууныг яаж давдаг байсан
бэ?
-Жар хүртэл хэмийн халуун
болно. Бид ажилдаа гарахдаа
хоёр талдаа ширэмтэй сум нэвт
рүүл
д эггүй хантааз, ширмэн
малгайгаа өмсөөд, цонхоо үл
ялиг онгойлгоод л явдаг. Би
усны саванд хөлдөөсөн цайгаа
хайлсныг нь бага багаар балгаж
явдаг байлаа. Сүүлдээ Монго
лоос авчирсан ааруулаа жижиг
хуваагаад хүлхээд явдаг болсон.
Ааруул хүлхэж явахад өлсөж,
цангадаггүй. Бусад маань ч
“magic aaruul” гээд нэрлэчихсэн,
надаас авч хүлхээд л явдаг байсан.
Гэхдээ ихэвчлэн нутгийн иргэдийг
хамгаалж, тэднийг амьд мэнд
зөөвөрлөх, хаанаас юу дайрах
бол гэж болгоомжлохоос үүдэж,
халууцахаа ч мартчихсан явах үе
их бий.
-Дайны шок гэж кинонд гар
даг даа, түүн шиг сэтгэхүйн
дарамтад орох тохиолдол байдаг
уу?
-Ажиллагааны стресс гэж бий.
Эрэгтэй хүмүүс ихэвчлэн өртдөг.
Нэг орчихвол гарч чадахгүй
байсаар арай гэж гурван сар
болгоод буцдаг. Бид нэг гэр бүл
шиг л байдаг тул ажиллагааны
стресст орсон нэгийгээ чадлаараа
л халамжилж, дуртай хоолыг
нь хийж өгөх, ажилд нь туслах
зэргээр харилцдаг.
Намайг анх очиход ийм дарам
тад орохгүйн тулд өөрийгөө
үргэлж завгүй байлгахыг зөв
лөсөн юм. Тиймээс би албаа
гүйцэтгэчихээд орой бүр ямар нэг
ажил зохион байгуулдаг байлаа.
Багш хүн учраас яаж ийгээд л нэг
юм сэтгээд олчихдог. Мөн ХСИСийн нэрэмжит воллейболын
лигийн тэмцээнийг алба хаагчид
төдийгүй суурингийн иргэдийг
хамруулан зохион байгуулж
байлаа. Амралтаараа энд ирээд
буцахдаа цом, медаль хийлгэж
аваад очиж гардуулсан. Одоо
Руандагийн цэргийн батальонд
Монголын ХСИС-ийн шилжин
явах цом хадгалагддаг.
-Хамгийн хариуцлагатай
гүйцэтгэсэн ажлынхаа тухай
ярьж өгөөч?
-Дүрсвэгсдийн хэд хэдэн
хуаран байдаг юм. Нэг хуарангаас
хүүхдүүдийг “татан гаргалт” гэж
ярьдаг л даа, хамгаалалтан дор
зөөвөрлөх хэрэгтэй болсон юм.
Ер гаруй хүүхэд гаргана гэж
хэлсэн тул бид 70 орчим цэргийн
хамгаалалттайгаар очтол нийт
304 хүүхэд авч явахаар болсон
байв. Ингээд нэмэлт хамгаалалт
хүссэн ч Руанда улсын цэргийн
батальоноос хориод цэрэг л

нэмэгдэх боломжтой гэв. Ингээд
хангалтгүй хамгаалалттайгаар
тэр олон хүүхдийг солилцооны
бүсээс гаргахаас өөр замгүй
болсон. Уг нь очих газар гучаад
км-ийн зайтай. Гэсэн ч энэ замыг
генерал Садикийн дээрэмчдийн
бүлэг эзэлчихсэн, хүүхдүүдийг
child solder болгох зорилгоор шууд
олзлох, амь насыг нь хороох аюул
хамар дор байсан, ийм нөхцөлд
бид хөдөлсөн. Азаар ямар нэг
тулгаралт бололгүй, 304 амийг
эсэн мэнд авчирсан юм. Энэ
бол НҮБ-ын цагдаагийн хувьд
амжилттай гүйцэтгэсэн томоохон
даалгавар байсан.
-Таныг НҮБ-д Монголын
эмэгтэй цагдаагийн мөрийг тод
гаргасан гэдэгтэй маргашгүй.
Хийсэн, амжуулсан ажлынх нь
талаар сонсмоор байна?
-Засгийн газартай ярьж
байж UNAMID ажиллагааны
хүрээнд жендэрийн асуудал
хариуцсан офицерын орон тоо
гаргуулж авсан. Энэ албаны
өрөөг олон улсын цагдаагийн
баг тохижуулахад би хувиасаа
мөнгө гаргаад Монголын
цагдаагийн нэрийн өмнөөс
компьютер бэлэглэсэн. Мөн
Цагдаагийн газарт нь Хууль
сахиулах их сургуулийн өмнөөс
компьютер, Кабкабия суурингийн
Рояал эмнэлгийн бүртгэл хийх
комьютерээр хангасан.
-Лалын ертөнцөөс эмэг
тэйчүүдийн дуу хоолой болж
гарсан Малала охиныг дэлхий
даяар мэддэг. Таны ажилласан
оронд ийм ирээдүйтэй эмэг
тэйчүүд байв уу?

НҮБ-ын цагдаа
нарын зүтгэлээр
Суданы эмэгтэйчүүд
эрхийнхээ төлөө
тэмцдэг болсон
-Байлгүй яахав. Намайг буцах
үед Хартун гэдэг АНУ-д суралцаж
төгссөн эмэгтэй эх орондоо эргэн
ирсэн. Тэр бүсгүй өөрийнхөө
сайхан амьдралын төлөө бол
Америкт үлдэх л байсан биз
дээ. Гэтэл тийм хүнд амьдралыг
туулсан, биеэрээ мэдэрсэн учраас
эргэн ирж, охид эмэгтэйчүүдийн
эрхийн төлөө цуглаан зохион
байгуулж, манлайлан оролцсон
тухай би Монголд ирсэн хойноо
уншиж маш их баярласан. НҮБын цагдаа эмэгтэйчүүдийн
түгээхийг хүссэн боловсрол,
эрхийнхээ төлөө тэмцэхийг
ойлгуулах гэсэн хэдэн арван
жилийн хөдөлмөрийн үр дүнд
Суданы эмэгтэйчүүдийг цуглаан
хийх хүртэл нь хөгжүүлж чадсан
байгааг харахад үнэхээр сайхан
байлаа. Би охид эмэгтэйчүүдийн
эрүүл амьдралын төлөө үлдсэн
насаа зориулна гэж боддог.
Энэ бол эрүүл хоол, спортоор
хичээллэх биш. Дэлхийн бүх
улсад эрүүл сэтгэхүй, амьдралын
хэвшилтэй, боловсролтой, ямар
ч үед хөл дээрээ бат зогсдог
эмэгтэйчүүдийг бий болгохын
төлөө ухамсарт амьдралаа
зориулна. Нью-Йоркод төвтэй
НҮБ-ын цагдаа эмэгтэйчүүдийн
үйл ажиллагаанд идэвхтэй
оролцохыг эрмэлзсээр байх
болно.
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IAAC discloses study on corruption

Mons Food LLC to launch IPO

Revision to the Labor Law
submitted to Parliament

Top 20 Index decreases 0.06
percent, to 20,785.92 points

Corruption in overall business environment
eases but remains high among tax authorities.

The company plans to offer 30 percent of its
stake to raise MNT 8.58 billion.

Officials suggest elaborating overtime work
in the bill.

Market cap stands at MNT 2.47 trillion.

ZGM: highlights
Politics

Parliament Speaker of
Mongolia Zandanshatar
Gombojav makes an official
agreement with the President
of the National Council Mrs.
Marina Carobio Gusetti. Mr.
Zandanshatar proposes to
open the Swiss Embassy in
Mongolia.
Prime Minister Khurelsukh
Ukhnaa meets Vice President
of the Republic of South
Sudan James Wani Igga. The
Vice President expressed his
gratitude to the Mongolian
Government on Mongolian
peacekeepers' special
contribution to building
peace and stability in the
Republic of South Sudan.
During the meeting, sides
talked over developing
cooperation in agriculture
and education.

Economy

‘Days of Mongolia in North
America’ expo and the
business forum will open in
Washington and Toronto on
April 23.
Top 20 Index decreases 0.06
percent, to 20,785.92 points.
MSE A Index increases 0.1
percent, to 9,687.16 points.
MSE B Index drops 1.48
percent, to 8,331.65 points.
Market cap stands at MNT
2.47 trillion.

Top 20 Index
(by units)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

20,785.92

Society

Smart Energy forum takes
place at the Ministry of
Foreign Affairs. While
exchanging experiences and
best practices of the United
Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland on
energy smart solutions which
can be newly introduced in
energy sector of Mongolia,
the attendees of the forum
discussed EBRD ’s activities
in the energy system of
Mongolia and renewable
energy project by the Asian
Development Bank.
Starchase Automotive
Limited LLC expands its
operations by owning official
licenses of Jaguar and Land
Rover.
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Corruption rate remains high
among tax authorities
Fair Competition
and Corruption
discussion takes
place
Aminaa.U
ZGM
The Asia Foundation, Indepen
dent Agency Against Corruption
(IAAC), and Authority for Fair
Competition and Consumer Protec
tion (AFCCP) hosted a Fair Com
petition and Corruption discussion
at the Blue Sky hotel yesterday. The
discussion was based on a study of
corruption in the business environ
ment. According to the survey that
is being conducted for the seventh
year, corruption in the business
environment is likely to decline in
Mongolia. However, due to profes
sional control and licensing, cor
ruption in customs and taxation
institutions is not decreasing.
A spokesperson of the IAAC
addressed, “The survey attempts
to bring to light the main issue for
entrepreneurs and review record
ed corruption cases. The IAAC
needs to cooperate with private
entities, public organizations, and
civil societies to abolish corrup

Batsaikhan.S / ZGM©

tion. Anti-corruption activities are
perceived as a concern of particu
lar organizations and specialists.
However, everyone's involvement
will be crucial in realizing actual
results. The survey aims to see
where the risk is so that we can
take preventive measures.”
According to the study, corrup

Stock market

FRC approves IPO of Monos
Food LLC
Aminaa.U
ZGM
Financial Regulatory Commis
sion (FRC) has granted Monos
Food LLC the permission to issue
an initial public offering (IPO) at
its regular meeting recently. Monos
Food LLC, a food manufacturer, is
launching the IPO to attract over
MNT 8.58 billion.
The company is releasing 122.6
million units of shares by offering
30 percent of its stake at MNT 70
per share to strategic investors. Half
of the shares will be offered to stra
tegic investors and the other half to
the public.
Golomt Capital Securities LLC

Millennium Challenge Account (MCA) – Mongolia
Closing Date: 17.00 ULAT, March 15, 2019
About MCA-Mongolia
The Government of Mongolia (“Government”) seeks qualified individuals to help
organize, manage and lead a new special purpose entity to be known as the Millennium Challenge Account – Mongolia (“MCA-Mongolia”). The Government will shortly
establish MCA-Mongolia in the form of a state-owned enterprise to oversee the implementation of the Mongolia Water Compact (the “Compact”), a major international
development assistance program funded by the Millennium Challenge Corporation
(“MCC”), a United States Government agency that provides grant assistance to help
partner countries promote economic growth and reduce poverty.
The Compact aims to increase the long-term sustainable supply of water to
Ulaanbaatar and stem the impact of an impending water crisis. The Compact will
expand the supply of water to residential consumers and commercial and industrial
users in Ulaanbaatar through:
● The construction of new groundwater wells downstream from Ulaanbaatar and
introduction of a state-of-the-art water purification plant;
● The construction of a new freshwater recycling plant and pipelines to provide
high-quality treated freshwater;
● Policy reforms, capacity building, and technical assistance to improve the long-term
sustainability of Ulaanbaatar’s water supply.
MCA-Mongolia will oversee the implementation of these investments on behalf
of the Government and in compliance with the guidelines and standards of MCC.
The Roles
DIRECTOR, WASTEWATER RECYCLING
Main Tasks: The Director, Wastewater Recycling, manages the preparation and
implementation of the Wastewater Recycling Activity, including the finalization of
design criteria and the basis of design, the preparation of detailed procurement
documents, the review of detailed designs and drawings, and the implementation
of complex construction works under tight budget and timeline constraints. In the

will be the underwriter of the IPO.
With the raised fund, Monos Food
LLC is planning to set up a factory
for healthy drinks. Also, they are
aiming to launch 32 new products to
the market this year. The company
is making an effort to introduce the
Food Safety Standards of HACCP
and a GMP practice for their liquid
and dry food factories.
In addition, Monos Food is trying
to introduce a quality management
system ISO 9001-2015 within this
year. The company's key objective
is to expand its position in both
domestic and foreign markets. At
present, the company is exporting its
products including “Eco” soluble tea
and “Berry Vit” to Japan and China
markets.

tion cases were noted in key posi
tions that grant special permits and
licenses. In terms of organizations,
corruption is highly associated
with professional inspection and
tax authorities.
According to the IAAC, the ma
jority of business people perceived
the current tax rates as high. Offi

Business people
perceived the
current tax rates
as high

cials at the discussion highlighted
that high taxes cause taxpayers to
avoid taxes in order to increase
their profits, which then leads pub
lic servants to become dependent
on corruption. The problem is that
bribery still exists because civil
servants are abusing their power
to pay taxes.

Politics

Revision to Law on Labor submitted to Parliament
for approval
Aminaa.U
ZGM
The Parliamentary Standing Com
mittee on Social Policy, Education,
Culture and Science, the Ministry
of Labor, Mongolian Employment
Promotion Union (MEPU) and
Confederation of Mongolian Trade
Unions (CMTU) jointly organized
a Draft Discussion on Revision to
the Law on Labor.
The Government has submitted a
draft Law on Labor to the Parliament
on March 26, 2018. It is imperative
to maintain a balance of rights and
obligations between the employees
and employers as well as improving
labor resolution systems and inte

course of these responsibilities, the Director, Wastewater Recycling, works closely with
design-build contractor, a variety of implementing entities, and a program management
consultant. The Director, Wastewater Recycling reports to the Deputy Chief Executive
Officer, Programs (the “Deputy CEO”), and manages three dedicated, full-time staff.
To review a comprehensive job description or to apply for this position please visit
http://www.sri-executive.com/offer/?id=7700
DIRECTOR, GENDER AND SOCIAL INCLUSION
Main Tasks: The Director, Gender and Social Inclusion, manages all activities related to gender analysis, social inclusion, and social equity in the implementation of
the compact program, including technical input related to gender and social issues
in procurement documents, contracts, studies and other deliverables; preparation
and implementation of gender integration planning; and compliance with MCC’s
Gender Guidelines and Gender Policy and the International Finance Corporation
(“IFC”) Performance Standards. The Director, Gender and Social Inclusion, reports to
the Deputy Chief Executive Officer, Programs (the “Deputy CEO”), and manages one
dedicated, full-time staff.
To review a comprehensive job description or to apply for this position please visit
http://www.sri-executive.com/offer/?id=7702
DIRECTOR, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL PERFORMANCE
Main Tasks: The Director, Environmental and Social Performance manages all
activities related to environmental and social performance in the implementation of
the compact program, including technical input related to environmental and social
issues in procurement documents, contracts, studies and other deliverables; the
preparation and implementation of resettlement activities; oversight of engagement
with a broad range of stakeholders and project-affected parties; and compliance
with MCC’s Environmental Guidelines and the International Finance Corporation
(“IFC”) Performance Standards. In the course of these responsibilities, the Director,
Environmental and Social Performance, works closely with the project affected parties,
civil society and non-governmental organizations, consultants, works contractors, a
variety of implementing entities, and a program management consultant. The Director,
Environmental and Social Performance, reports to the Deputy Chief Executive Officer,
Programs (the “Deputy CEO”), and manages three dedicated, full-time staff.
To review a comprehensive job description or to apply for this position please visit
http://www.sri-executive.com/offer/?id=7703

grate employee salaries based on
skills and qualifications. Therefore,
the Cabinet has revised the Labor
Law which was first ratified in 1999
and detailed the regulations, said
the Minister of Labor and Social
Welfare Chinzorig Sodnom.

Salary deduction in
disciplinary penalties
has been excluded
Head of the Working Group
on Preparation of the Law on La
bor Mr. Munkh-Orgil said, “The
Mongolian Government, MEPU

and CMTU have agreed on the
newly revised. However, only two
provisions are controversial at the
moment. The MEPU has proposed
to include an exclusive right to de
clare a strike. It is difficult for the
Government, Parliament and the
Trade Union to accept it. The salary
deduction in disciplinary penalties
provided in the Labor Law has been
excluded. In other words, people
should get paid if they worked.”
Participants suggested elaborat
ing the salary and incentives for
overtime work in the draft law. Mr.
Munkh-Orgil pledged to include
participants’ suggestion to the draft
law and work to keep the balance
between employers and employ
ees.

DIRECTOR, MONITORING, EVALUATION,
AND ECONOMIC ANALYSIS
Main Tasks: The Director, Monitoring, Evaluation, and Economic Analysis manages
MCA-Mongolia’s assessment, ongoing monitoring and reporting on the implementation of the compact program and its impacts through the generation of timely, relevant
and reliable data; the preparation and implementation of economic assessments and
other analysis; and the production of detailed public reports. The Director, Monitoring,
Evaluation, and Economic Analysis reports to the Deputy Chief Executive Officer,
Programs (“Deputy CEO”), and manages one dedicated, full-time staff.
To review a comprehensive job description or to apply for this position please visit
http://www.sri-executive.com/offer/?id=7704
DIRECTOR, INTERNAL AUDITS
Main Tasks: The Director, Internal Audits, is responsible for examining the daily execution of business operations, monitoring relationships with MCA-Mongolia contractors
and other stakeholders, and overseeing compliance with internal MCA-Mongolia policy
and external regulation, policy, and law. The Director, Internal Audits, reports to the
Board of Directors/Chief Executive Officer (CEO) and supervises one Audit Specialist.
To review a comprehensive job description or to apply for this position please visit
http://www.sri-executive.com/offer/?id=7707
We encourage all interested parties to apply for the role. The selection process
will be based on merit against the required experiences for all vacancies. Qualified
applicants will receive consideration for employment without regard to race, ethnicity, religion, sex, national origin, or disability. No fees will be paid to MCA-Mongolia
or any of its agents at any stage of the recruitment process (application, interview,
processing, training fees or other).
SRI Executive (www.sri-executive.com) is assisting the Government of Mongolia
in its search for exceptional candidates for MCA-Mongolia. SRI Executive operates
under a contract provided by MCC. SRI Executive is supported by our local partner
Specialized Career Consulting (SCC) in this recruitment initiative.
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Өдрийн хэмнэл
онцлох үзвэр

ТВ ХӨТӨЛБӨР

Гайхамшгийн
орноор
хийсэн аялал

10:30 “Хүрээлэн” амьд
ертөнцийн цуврал
14.00 120/80 эрүүл мэндийн
хэлэлцүүлэг
16.00 “Огцом эргэлт” ОАК 9,
10-р анги

Аливаа зүйлийг ургуулан бодох дуртай
10 настай Кэмерон Бэйли охин багадаа
ээж болон найзуудын хамт ярьдаг амьтад
бүхий гайхамшигт үлгэрийн орон байгуулж
тоглодог байв. Гэвч ээж нь нас барсны
дараа түүний дүрслэн бодох чадвар алга
болж, амьдрал нь бүхэлдээ гэрэл гэгээгүй
болж хувирна.
Нэгэн удаа тэрбээр зуны зусланд
амарч байхдаа ой дотор байх жинхэнэ
гайхамшгийн оронд санамсаргүй байдлаар
хүрч очих нь тэр. Гэтэл зомби болон
хувирсан сармагчингууд өнөөх ид шидийн
орныг устгахаар төлөвлөж байжээ. Ингээд
Кэмерон охин ойн амьтадтай хамтран
зомбинуудын эсрэг тэмцэж эхэлнэ.
Paramount Pictures-ийн бүтээл Wonder
park бүрэн хэмжээний хүүхэлдэйн кино
өнөөдөр дэлхий дахинд нээлтээ хийхтэй
зэрэгцэн Монголын кино театруудын
дэлгэцнээ гарч эхэллээ. 85 минут
үргэлжлэх энэхүү хүүхэлдэйн кино 100 сая
ам.долларын өртөгтэй бүтжээ.

Олон улсын цирк
Хаана: Монголын үндэсний АСА цирк
Хэзээ: 2019.03.23-наас
Тасалбарын үнэ: ^15-35 мянга

19.00 “Маамуу” хүүхдийн
нэвтрүүлэг
21.05 “Зогсошгүй” Гавьяат
жүжигчин, дуучин Ө.Уянга
21.50 “Екатерина” ОАК 9, 10-р
анги

09.00 “Бизнесийн хэмнэл”
хөтөлбөр

Монгол цэргийн өдөрт зориулсан
хүчит бөхийн барилдаан
Хаана: Монгол бөхийн өргөө
Хэзээ: 2019.03.17-ны 14.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^10 мянга

“Монгол эрчүүд мандтугай” тоглолт
Хаана: Zaisan Hill Complex Event Hall
Хэзээ: 2019.03.16-нд
Тасалбарын үнэ: ^160 мянга

“Тэнгэрлэг аав 2019” тоглолт
Хаана: Улаанбаатар палас
Хэзээ: 2019.03.18-ны 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^20 мянга

11.30 “Эврика” нэвтрүүлэг
14.00 “PDAC-уул уурхайн
хөрөнгө оруулагчдын
чуулга уулзалт” тусгай
хөтөлбөр
17.00

“Bloomberg Technology”

20.00 “Блумбергийн ярилцах
цаг” нэвтрүүлэг

Ж.Пуччини “Богема” дуурь
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2019.03.16-ны 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

“Бүсгүйн зурвас” жүжиг
Хаана: УДЭТ
Хэзээ: 2019.03.01-нээс
Тасалбарын үнэ: ^10-35 мянга

22.00 “Инновац-2050”
нэвтрүүлэг

ЦАГ АГААР

ЗГМ: СүдоКҮ

16.10

III.16
4o 7 м/с
-5o 5 м/с

Багавтар үүлтэй

УВС

-10o
-25o

БАЯН-ӨЛГИЙ

“Аяыг таа” шоу нэвтрүүлэг

4o
-13o

4o
-10o

2o
-12o

Монголчууд XX зууны
эхэнд нэвтрүүлэг

ХОВД

20.30 Хүрээлэн амьд ертөнц
нэвтрүүлэг

3o
-13o

ТӨВ

АРХАНГАЙ

3o
-12o

-2o
-18o

ӨВӨРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

1o
-17o

22.00 “Тангараг” ОАК 1.4-р анги

БАЯНХОНГОР

2o
-13o

Бага зэргийн тунадастай
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СЭЛЭНГЭ

3o
-15o

-2o
-20o

Үүлшинэ

3o
-11o

БУЛГАН

ЗАВХАН

ДОРНОД
ХЭНТИЙ

2o
-13o

ДУНДГОВЬ

3o
-10o

-2o
-11o

1o
-12o

-1o
-15o

8

1

ГОВЬ-СҮМБЭР

-2o
-12o

-1o
-13o

ДОРНОГОВЬ

3o
-8o

10.00 “Хүчирхэг рэнжерүүд”
хүүхэлдэйн кино 42-р
хэсэг

фото агшин

15.00 “Глий” ОАК /season-1/ 14-р
анги
16.00 “The Voice of Mongolia”
шоу нэвтрүүлэг 15-р хэсэг

1
7
2
5
6
3
9
8
4

5
8
9
4
2
7
6
1
3

8
5
1

3

3
4

2
6
1

2
9 6
6
3
5
1
4
2
8
9
7

7
9
1
8
5
6
4
3
2

2
4
8
7
3
9
5
6
1

9
2
7
6
1
5
3
4
8

4
5
3
2
9
8
1
7
6

8
1
6
3
7
4
2
5
9

18.00 “Би хэн бэ?” нэвтрүүлэг /
season4/ 2-р хэсэг
21.00 “Шивэгчний өчил” ОАК /
season1/ 3-р анги

Зурхай

Билгийн тооллын 9
Хаврын дунд улаагчин туулай
сарын найман цагаан мэнгэтэй
цагаагчин гахай өдөр
Үс засуулбал: Өвчин өчүүхэн
ирнэ.
Наран ургах, шингэх: 07.05-18.55
Барилдлага: Идэр
Шүтэн барилдлага: Төрөхүй
Суудал: Хий
Аргын тооллын гуравдугаар
сарын 15, Сугар гараг. Билгийн
тооллын 9, хэрцгий охин одтой,
цагаагчин гахай өдөр.
Өдрийн наран 07.05 цагт мандан,
18.55 цагт жаргана. Тухайн өдөр
хонь жилтнээ аливаа үйл хийхэд
эерэг сайн ба бар, туулай жилтнээ
сөрөг муу нөлөөтэй тул элдэв
үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр эе, эвээ
ололцох, хамтын хөдөлмөр эхлэх,
гэрээ хэлцэл байгуулах, найр хурим
хийх, бэр гуйх, инж өгөх, авах, үнэт
эрдэнийн зүйл авах, сан тавиулах,
угаал үйлдэх, нялхасын хурим хийх,
хийморийн дарцаг хатгахад сайн.
Газар ухах, худаг гаргах, сэтгэлд
сэвтэй газар очиход муу. Өдрийн
сайн цаг нь үхэр, луу, морь, хонь,
нохой, гахай болой. Хол газар яваар
одогсод урагш мөрөө гаргавал
зохистой.

С.Батсайхан / ЗГМ©

Манай оронд 57 зүйлийн усны шувуу амьдардаг. Тэд урин дулаан цаг айлчлахтай зэрэгцэн Номхон далай,
Газар дундын тэнгисээр дайран олон мянган км зам туулсаар ирдэг байна.

УБ-Москва	13.50
Эрээн-УБ
18.00
УБ-Бээжин	07.15
УБ-Хөх хот	
20.00
Хөх хот-УБ
22.50
УБ-Эрхүү	 21.10
Эрхүү-УБ
15.35
УБ-Эрдэнэт	20.30
Эрдэнэт-УБ
19.10
УБ-Зүүнхараа	17.30
Зүүнхараа-УБ
04.25

14.28
11.15
14.04
20.49
11.15
02.40
06.20
07.45
05.48
21.45
08.40

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

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

ЗГМ: Үгийн сүлжээ
1

2

3

4

5

6

7

8
10

11

13

БОСООГООР:
1.Монголын анхны
дэлхийн аварга
2. Элсэн толгод
3. Перс гэдэг нэртэй

9

12

14

байсан улс
4. Бодисын гурван
төлөвийн нэг
5. Оросын томоохон
телевиз

6. 2010 оны өвлийн
олимпын хот
8. Усаар хүрээлэгдсэн
газар
9. Америкийн
богино өгүүллэгийн
нэрт зохиолч, яруу
найрагч онолч (Эдгар
....)
11. Хэргэм
12. Нийслэлийн
нэгэн дүүрэг, хотын
товчилсон нэр
Хөндлөнгөөр:
1. Монголын анхны
олимпын медальтан
7. Олимпоос авах
медалиа шүүгчийн

гаргасан жүжигчин
13. Шүүслэг улаан
үр жимстэй таримал
ургамал
14. Үлээвэр хөгжмийн
зэмсэг (Кларнет)

шийдвэрээр алдсан
бөх
8. Хүнсний манлай
үйлдвэр
10. Сүхбаатар жанжны
гэргийн дүрийг

Өмнөх дугаарын хариу / 03.14
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СҮХБААТАР

ӨМНӨГОВЬ

13.30 “Ан амьтдын ертөнцөөр” /
season-9/ 4-р хэсэг

6 1
6 2 7 8

III.19
0o 7 м/с
-5o 7 м/с

ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН
ХӨВСГӨЛ

III.18
5o 7 м/с
-11o 6 м/с

III.17
9o 7 м/с
-8o 6 м/с

Ялимгүй хур тунадастай

Үүл багасна

11.20 “Хөгжилтэй Монголдой”
цэцэрлэгийн ахлах бүлэг
№6
14.10

III.15
5o 7 м/с
-8o 8 м/с

Улаанбаатар

09.00 “Шидтэнүүдийн клуб”
хүүхэлдэйн кино 7.7-8-р
анги
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Эдийн засаг

Засгийн газрын мэдээ Сонин

Facebook, Instagram-ын тасалдал дэлхий
даяар тархлаа

Роналдогийн амжилт “Ювентус”-ын
хувьцааны үнийг өсгөжээ

Автомат жолоодлоготой трактор
хэрэглээнд нэвтрэх болоогүй

Нийгмийн сүлжээн дэх зөвхөн таны хуудас унтраагүй техникийн
шалтгаанаар олон оронд саатал гарчээ.
> 10

Европын хөл бөмбөгийн багууд хувьцаагаа нээлттэй худалдах
болсон нь хөгжөөн дэмжигчдийг гайхшруулдаг.
> 10

Жолоочгүйгээр бие даан ажилладаг трактор хөдөө аж ахуйд
энгийн хэрэглээ болох хүртэл хэдэн жил шаардлагатай.
> 10

Трамп, Ким нарын цөмийн
шоунд III үзэгдэл хэрэгтэй
1

Вашингтон Умардын цөмийн
зэвсгийг шалгахуйцаар эцэслэн
хураах тухай ярьдаг. Харин
Пхеньян нийт хойгийг хамруулж,
АНУ зэвсгээ зайлуулахгүй бол бид
дайралтад өртөх эрсдэлтэй үлдэнэ
гэдэг.
АНУ-ын хүсэл нь цөмийн зэвсэг,
байгууламж, материалын бүрэн
жагсаалтыг авч, шалгах, устгах,

хураах явдал юм. Ноён Ким хийсэн
алхам бүрдээ нөхвөр, хөнгөлөлт
авахыг эрмэлзэж буй. Тэрбээр бас
Америкийн цөмийн чадамжийг
тохиролцоонд багтаах санаатай
цухуйлгасан. Ханойд Ким Енбоны
байгууламжийг хэсэгчлэн хааж,
хариуд нь хоригийг зөөлрүүлэх
санал тавьжээ. Гэтэл хэлэлцээ
гэнэт төгсөж, Трамп дараа нь Ким
хоригийг бүрэн цуцлахыг шаардсан

АНУ бодлоо өөрчилж
737 Max-ын нислэгийг
хориглов

Алан Левин
Америкийн зохицуулагчид
лхагва гарагт шийдвэрээ буцааж,
Boeing-ын 737 Мах төрлийн
онгоцуудын нислэгийг зогсоохоор
боллоо. Ням гарагт Этиопт
осолдсон онгоцны шалгалтаас
үзэхэд шалтгаан нь таван сарын
өмнө Индонезид унасан ижил
төрлийн онгоцныхтой адил
болох нь тогтоогдсон байна.
Хиймэл дагуулын өгөгдөл болон
сүүлийн ослын газраас олдсон
нотолгоонуудыг нэгтгэж үзээд
ийм дүгнэлтэд хүрснийг АНУын Холбооны агаарын тээврийн
захиргааны даргын үүрэг гүйцэтгэгч
Даниел Элвэл мэдэгдэв.
Тэрбээр “Этиопын агаарын
тээврийн нислэгийн ул мөр
Индонезийн онгоцныхтой маш
төстэй байсан нь нэгэнт ил боллоо”
хэмээн хүлээн зөвшөөрчээ. Сүүлийн
ослоос хойш улс орнууд 737 Maxын нислэгийг дараалан зогсоосны
улмаас үнэлгээ нь хэдэн тэрбум
ам.доллараар унаад байсан Boe
ing компанид бүр ч хүчтэй цохилт
боллоо. Чикагод байрладаг онгоц
үйлдвэрлэгч одоогийн байдлаар үйл
ажиллагааны ашгийнхаа гурваны
нэгийг алдаад байна.
Ерөнхийлөгч Дональд Трамп
737 Мах-ын нислэгийг хориглох
шийдвэрээ зарласны дараа Boe
ing-ын хувьцааны үнэ НьюЙоркийн хөрөнгийн бирж дээр 3.2
хувиар доошилсон боловч буцаад
0.51 хувь сэргэжээ. Шийдвэр
гарах үед агаарт явсан онгоцуудыг
хүрэх газраа очсоных нь дараа нэн
даруй зогсоох аж. АНУ-д дөнгөж
72 ширхэг Boeing 737 Max онгоц
ашиглалтад байсан учир дээрх
шийдвэр аялагчдад онцын төвөг
учруулахгүй юм. Томоохон агаарын
тээврийн компаниудын онгоцны

паркийн гурван хувийг ийм төрлийн
онгоц эзэлдэг байна.
40 гаруй улс 737 Max-ын
нислэгийг зогсоосны дотор зарим
нь нутаг дээгүүрээ өнгөрөхийг
ч хориглосон билээ. Этиопын
сүйрлийн талаарх мэдээлэл бүрэн
бус, хар хайрцгийг судлах ажил
саатсан тул мягмар гарагт АНУ-ын
албаныхан 737 Max-ын эсрэг хориг
нь үндэслэлгүй хэмээн мэдэгдэж
байсан. Гэвч ноён Элвэл “Бид
нотолгоо батлагдахаас наана үйлдэл
хийхээс татгалзаж байсан. Өнөөдөр
ослын шалтгаан батлагдсан тул
шийдвэр гаргалаа” гэжээ.
Индонезийн онгоц унахын өмнө
программ онгоцыг доошлуулж,
нисэгчид дээшлүүлэхийг оролдож
байсан ба ийм хөдөлгөөн олон удаа
давтагдсан байдаг. Ноён Элвэл
Этиопын онгоцны унахын өмнөх
хөдөлгөөний талаар нарийн зүйл
яриагүй боловч дээрх шиг үйлдэл
хийсэн байх магадлалтай гэв. Ноён
Элвэл “Ослын газраас олдсон
эд мөрийн баримтууд онгоцны
сүүлийн хөдөлгөөн Индонезийн
онгоцныхтой маш төстэй гэсэн
дүгнэлт хийхэд хангалттай” хэмээв.
АНУ-ын албаныхан энэ төрлийн
онгоцны нислэгийг хэзээ сэргээхийг
товлоогүй байна. Ноён Элвэл цааш
нь “Мөрдөн байцаалт явагдах
хугацаанд зогсолт үргэлжилнэ.
Үүнд нислэгийн өгөгдлийн бичлэг,
бүхээгийн ярианы бичлэгийг
судлахад хугацаа шаардлагатай”
гээд энэ хугацааг аль болох
богиносгохын тулд үйлдвэрлэгч,
зохицуулагч болон агаарын
тээврийн компаниуд хамтран
ажиллана гэжээ. Тэрбээр хоёр ослын
хооронд шууд холбоо байхгүйг
тэмдэглээд ижил тохиолдол байсан
эсэхийг судалгаагаар тогтооно гэсэн
байна.

гэж тайлбарласан юм.
Хойд Солонгосын Гадаад
хэргийн сайд Ри Ен Хо Трампын
тайлбарыг эсэргүүцэж, Пхеньян
зөвхөн 2016-2017 оны НҮБ-ын
хоригийг цуцлах хүсэлт тавьсан
гэжээ. Тэрбээр цааш нь их удирдагч
Ким пуужингийн туршилтаа
зогсоохыг санал болгосныг
дурджээ. Хоёр тал дайны байдлыг
дуусгах, тус тусын нийслэлд

төлөөлөгчийн газар байгуулах
асуудлыг хэлэлцсэн байна. Өдгөө
хэлэлцээ мухардсан ч жижиг
алхмууд хийгдэж буй.
Сингапурын уулзалтын дараа
Америкийн 55 цэргийн шарилыг
нутагт нь буцаасан ч үлдсэн хэлэлцээ
удаашрав. Ким Ханойд ирэхийнхээ
өмнө цөмийн туршилтаа завсарлаж,
зарим байгууламжаа буулгасан
бөгөөд Трамп дараахан нь Өмнөд

Британийн парламент
гэрээгүй Брекситээс
татгалзлаа
Шарлотт Райан
Британийн парламент Европын
холбооноос гэрээ байгуулалгүйгээр
гарах боломжийн эсрэг санал өгсний дараа
фунтын ханш 2017 оноос хойш хамгийн дээд түвшинд ирлээ.
Уг санал хураалт Брекситийн үйл явцыг хойшлуулж, эмх
цэгцтэйгээр гарах үүд хаалгыг нээж байгаа юм. Хөрөнгө
оруулагчид болон бизнесүүд хамгийн муу хувилбар гэж
үзэж байсан боломжийг цуцалсны дараа фунт дэлхийн топ
10 валютын ханшийн өсөлтөөр тэргүүлэв. Фунтын ханш 2.3
хувиар дээшилж, 1.2281 ам.доллартой тэнцсэн нь 2017 оны
дөрөвдүгээр сараас хойш хамгийн дээд үзүүлэлт болжээ.

Солонгостой хамтарсан цэргийн
сургуулилалтаа багасгах, завсарлах
шийдвэрээ зарласан. Гэвч Цагаан
ордон хоригийг үргэлжлүүлж,
шахалт үзүүлэх бодлогоос
татгалзаагүй. Үүний сацуу Хойд
ба Өмнөд Солонгосын харилцаа
бага багаар сайжирч, газрын мина
болон хилийн постын талаар гэрээ
байгуулсан. АНУ болон Хятадын
худалдааны сөргөлдөөний улмаас
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Вашингтон, Бээжингийн харилцаа
төвөгтэй байгаа ч Хойд Солонгосын
гол холбоотой Хятад улс Трамп,
Кимийн цааш
дын уулзалтыг
дэмжихээ мэдэгдсэн билээ. 1953
онд Хятад, Хойд Солонгос, АНУ
тэргүүтэй НҮБ-ын багийн хооронд
энхийн гэрээг тохиролцож чадалгүй
гал зогсоох гэрээг байгуулсан
түүхтэй.
Гэвч одоо дайныг албан
ёсоор дуусгах гэрээ байгуулбал
Солон
госын хойгийн талыг
эзэмших Кимийн эрх мэдлийг
хуульчилж, Өмнөд Солонгост
байгаа Америкийн 28000 цэргийг
тэнд үлдээх шалтгаан арилна гэж
Вашингтон болгоомжилж байна.
Хоёр тал хэн хэнийхээ цэргийн
аюулаар шалтаглан өөрийн цэргийн
үйл ажиллагааг зөвтгөсөөр байгаа
юм.

J&J хавдар үүсгэдэг
бүтээгдэхүүндээ $29
саяын торгууль хүлээв
Роберт Барнсон
Johnson & Johnson компани хавдрын
улмаас өвчилсөн Калифорнийн эмэгтэйд
29 сая ам.долларын нөхвөр төлөхөөр боллоо.
Хүүхдийн хуурай нунтаг буюу baby powder хэмээх бүтээгдэхүүн
түүнд хавдар үүсгэсэн гэж заргалдсан уг эмэгтэй шүүх дээр
ялалт байгуулжээ. Калифорнийн Окленд хотын тангарагтны
шүүх Тереза Ливитт гэгч эмэгтэй J&J-ын бүтээгдэхүүний орцод
багтдаг асбестын улмаас хавдар туссан нь нотлогдсон хэмээн
шийдвэрлэв. Яллагч болон өмгөөлөгч нар дэлхийд тэргүүлэгч
эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийг хатагтай Ливиттэд
хавдрын анхааруулга өгөөгүй гэж үзсэн байна.
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Эдийн засаг
Лидиа Мулвани
Жолоочгүйгээр бие даан
ажилладаг трактор хөдөө
аж ахуйд энгийн хэрэглээ
болох хүртэл нэлээд хэдэн
жил шаардлагатай. Бүрэн
автоматжуулалт хэрэглээнд
нэвтэрч байгаа ч фермерүүд
тракторынхоо жолоог тийм амар
орхихгүй бололтой.
Автоматжуулах ажиллагааг
төгөлдөржүүлэхийн тулд хийх
зүйл их байгаа болохоор хүний
оролцоогүй өөрөө ажилладаг
газар тариалангийн машинууд
дахиад хэдэн жилээс нааш
хэрэглээ болж амжихгүй
хэмээн техник тоног төхөөрөмж
үйлдвэрлэгч AGCO Corpын гүйцэтгэх захирал Эрик
Хансотиа мэдэгдэв.
“Жолоочийг трактороос
нэгмөсөн салгах гэж байгаа бол
фермерүүдийн хийдэг бүхий л
ажлыг автоматжуулах ёстой”-г
Хансотиа анхааруулсан юм.
“Ийм ч учраас фермер хүний
харж, шалгаж, засаж, өөрчилдөг
бүхнийг бид бас хийх хэрэгтэй”
хэмээн захирал тайлбарлалаа.
Техник төхөөрөмж үйлд
вэрлэгчид ийм технологи
нийтлэг хэрэглээ болох суурийг
хэдийн тавьчихсан. Хөдөө
аж ахуйн машин техникээс
орж ирдэг өгөгдлийг утасгүй
хол б о о го о р д а м ж у ул а н
бусадтай хамтарч ашигладаг,
муж хоорондын өндөр
хурдны нээлттэй системийг

Автомат жолоодлоготой
трактор хэрэглээнд
нэвтрэх болоогүй

бусад компанитай хамтран
байгуулахад AGCO оролцсоныг
захирал дурдлаа.
Хортон ургамал устгахад
dicamba хэмээх химийн бодис
өргөн ашигладаг болсныг
эсэргүүцэгч фермерүүдийн тоо
сүүлийн жилүүдэд эрс ихэссэн.
Байгаль орчныг хамгаалах
асуудал хурцадсантай уялдан
тариалангийн талбайгаас
химийн бодис гадагш
нэвчихийг зогсоохын тулд
усалгааны системд хиймэл
оюун ухаан ашиглах нь чухал
болж хувирлаа. Ууршимхай,
урсамхай dicamba нь ийм
төрлийн гербицидэд тэсвэр
муутай ургамал тариалсан
хөрш зэргэлдээ тариалангийн
талбайд хөнөөлтэй. Өнгөрсөн
2018 онд АНУ-д нийт сая гаруй
акр (405 мянган гектар орчим)
шар буурцгийн тариалан энэхүү
гербицидийн хөнөөлд өртөж хэд
хэдэн шүүхийн заргын шалтгаан
болсон юм.
AGCO тариалангийн нөхцөл
байдлыг real-time горимд
шалгадаг сенсортой, ургацыг
бага гарзтай хураах автомат
тохиргоо бүхий комбайныг
2018 онд зах зээлд гаргасан. Тус
компани энэ онд Өмнөд Америкт
ухаалагч үрсэлгээний машин
нийлүүлэхээр төлөвлөж байна.
AGCO нь газар тариалангийн
автоматжуулсан машин техник
үйлдвэрлэдэг Precision Planting
LLC хэмээх салбар компанитай.

Роналдогийн амжилт “Ювентус”-ын
хувьцааны үнийг өсгөжээ

Бритни Спирс
Чикагогийн хошин
шоунд дуулна
Associated Press
“Дахиад нэг удаа” хөгж
мийн хошин хөтөлбөрийн
продюсерууд Бритни Спирсийн
дуунуудыг шинэ шоундаа
ашиглахаа мэдэгджээ. Энэ намар
Чикагогийн М.Недерландерын
театрт нээлтээ хийх шоуны үйл
явдал Үнсгэлжин охинтой адил

сонгодог үлгэрийн хэлбэртэй
байх юм. Бритни Спирс энэ
талаар ярихдаа “Энэ бол миний
хувьд мөрөөдөл биелж буй
хэрэг” гэжээ.
Түүнтэй хамт уг шоунд
Тина Тернер, Донна Саммер,
Шер зэрэг алдартай поп одууд
оролцох юм байна.

Жоэ Истон
Европын хөлбөмбөгийн багууд
хувьцаагаа нээлттэй худалдах
болсон нь хөрөнгө оруулагчид
төдийгүй хөгжөөн дэмжигчдийг
гайхшируулдаг. Хамгийн сүүлд
Италийн “Ювентус” Мадридын
“Атлетико”-г 3:0 харьцаагаар
хожиход Роналдо гурвалсан гоол
хийсэн. Европын аваргуудын
лигийн шөвгийн наймд багтах
энэ тоглолтын дараа “Хөгшин
хатагтай” хэмээх хочтой
“Ювентус” багийн хувьцааны
үнэ 30 хувь өсөж, дээд амжилт
тогтоов. Эднийх хоёрдугаар
сарын 21-нд эхний тоглолтод
2:0-ээр хожигдсоны дараа
мөрий зохион байгуулагчид
16:1 харьцаагаар бооцоо авснаас
үзэхэд хожих магадлал 5.9
хувьтай байв.

Facebook, Instagram-ын тасалдал дэлхий
даяар тархлаа
Брэндон Кочкодин
Нийгмийн сүлжээн дэх зөвхөн
таны хуудас унтраагүйг дуулгая.
Facebook болон өргөн
хэр эглээт эй Instagram,
Messenger хоёр харилцааны
сайт техникийн хүндрэлийн
улмаас лхагва гарагт дэлхий

Тендерийн урилга
БАГЦ 1 “Принтерийн хор нийлүүлэх”
БАГЦ 2 “Компьютерийн сэлбэг материалы нийлүүлэх ”

даяар тасалдлаа. Сайтууд ба
аппликейшнуудэд учирсан
бэрхшээлийг ажигладаг
Downdetector сайт лхагва
гарагт нүүр хуудсаа нээх болон
коммент, зураг оруулахад саад
гарсныг мэдээлжээ. Зарим
хэрэглэгчийн дэлгэц дээр сайт

засварын улмаас түр хаагдсан
тухай зар гарч ирсэн байна.
Facebook-ийн хэвлэлийн
төлөөлөгч “Зарим хэрэглэгч
нийгмийн сүлжээнд багтдаг
аппликейшнуудийг нээхэд
асуудал үүссэнийг бид мэдэж
байгаа. Бид саатлыг аль болох

түргэн засахаар ажиллаж
байна” гэж мэдэгдэв. АНУ-ын
зүүн нутгийн цагаар 6.30 цаг
орчимд Facebook асуудлыг
бүхэлд нь авч үзэхийн сацуу зар
сурталчилгааны хөлсийг буцаах
талаар ярилцаж байгаа хэмээн
мэдээлжээ.

Тендерийн урилга
Огноо: 2019 оны 03 дугаар сарын 15

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Принтерийн хор болон компьютерийн сэлбэг материал дагалдах хэрэгсэл дараах
2 багцтай.
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МИАТ/201901021				
МИАТ ХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 2 багц бүхий компьютерийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тухай тендер
ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний
чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн аль нэгэн жилд нь борлуулалтын орлого нь санал болгож буй үнийн
дүнгээс 100% -аас багагүй /2017он, 2018он/
Гүйцэтгэгчээр ажилласан байх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил /2017он, 2018/
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
Санал болгож буй үнийн дүнгээс 70%-аас багагүй байх
Тендерийн хамт
Багц 1 – 794,320 төгрөг /Долоон зуун ерэн дөрвөн мянга гурван зуун хорин/
Багц 2 – 1,006,100 төгрөг /Нэг сая зургаан мянга нэг зуун/ тус тус цахим тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2019 оны 04 дугаар сарын 12-ний өдрийн 13.00 цаг –аас өмнө Цахим худалдан авах ажиллагааны систем www.
tender.gov.mn –д цахим хэлбэрээр ирүүлнэ тендерийг 2019 оны 04 дугаар сарын 12-ний өдрийн 13.10 цаг -т цахимаар нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцно
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
МИАТ ТӨХК Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа, МИАТ ТӨХК-ийн төв байр
Хангамж, үйлчилгээний хэлтсийн 103 тоот өрөө
Утас: 70049860, 99021781 Факс: 70049919
Цахим хаяг: http://www.tender.gov.mn

Огноо: 2019 оны 03 дугаар сарын 15
Тендер шалгаруулалтын нэр: Угаалга хими цэвэрлэгээний үйлчилгээ үзүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МИАТ/2019011129
МИАТ ХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдыг “Угаалга хими цэвэрлэгээний үйлчилгээ үзүүлэх” тухай тендер ирүүлэхийг
урьж байна.
Тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр иж бүрдэлээр нь 50,000 төгрөгөөр, эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц
дүн бүхий чөлөөтэй хөрвөх валютаар Цахим худалдан авах ажиллагааны систем www.tender.gov.mn –д цахимаар худалдан
авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгиийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: 2017, 2018 оны жилийн нийлбэр нь хамгийн багадаа 200,000,000 төгрөгөөс багагүй
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 50,000,000 төгрөгөөс багагүй
3. Аудитаар баталгаажуулсан дүгнэлт ирүүлэх жилийн тоо: 2017 он, 2018 он Аудитийн дүгнэлт ирүүлэх
4.	Ижил төстэй үйлчилгээний талаарх туршлага: Сүүлийн 2 жил 2017, 2018 онуудын гэрээний хуулбар, гэрээ дүгнэсэн
актыг хавсарган ирүүлэх
Тендерийн хамт 7,217,821 /Долоон сая хоёр зуун арван долоон мянга найман зуун хорин нэг/ төгрөгийн дүнтэй
тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2019 оны 04 сарын 08-ны өдрийн 13.00 цаг-аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй
тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 04 сарын 08 өдрийн 13.10 цаг-т нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
МИАТ ТӨХК Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа, МИАТ ТӨХК-ийн төв байр
Хангамж, үйлчилгээний хэлтсийн байр 103 тоот өрөө
Утас: 70049860, Факс: 70049919
Цахим хаяг http://www.tender.gov.mn
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Нислэгийн тарифаа хямдруулахгүй
бол жуулчны урсгал нэмэгдэхгүй
Манай улс
өнгөрсөн онд
529 мянган
жуулчин хүлээн
авсан

0.06

Хувь. Топ 20 индекс 0.06
хувиар буурч, 20785.92
нэгжид хүрсэн бол зах
зээлийн үнэлгээ 2.4 их наяд
төгрөг боллоо.
» Банк, санхүү
Банкны активыг ангилах,
активын эрсдэлийн сан
байгуулж зарцуулах журмын
төслийг олон нийтээр
хэлэлцүүлэхээр төв банкнаас
танилцууллаа.

С.Батсайхан / ЗГМ©

Монгол Улсад ирсэн гадаадын жуулчдын тоо
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Хил хамгаалах ерөнхий газар©

ашиглалтад орсноор хүрэлцээ
нэмэгдэхээр байгаа юм. Гэхдээ
баярлахад эрт байна. Учир нь
нислэгийн тарифын үнэ хөгжиж
буй, ялангуяа аялал жуулчлалыг
эдийн засгийн тэргүүлэх
салбараа болгосон орнуудтай
харьцуулахад хамаагүй өндөр
байгаа нь жуулчид үргэх ээлжит
шалтгаан болж байна. Өөрөөр
хэлбэл, шинэ нисэх буудал
ашиглалтад орж, нислэгийн тоо,
хэмжээ нэмэгдсэн ч нислэгийн
тариф илүү уян хатан болж,
үнэ хямдрахгүй бол нэг сая
жуулчин хүлээн авах зорилтоо
хойшлуулахад хүргэж мэдэ
хээр байна. Нислэгийн тариф
буурахад агаарын тээврийн
салбарт өрсөлдөөн, тус салбарт
төрөөс баримтлах бодлогын
ялгарал голлох нөлөөтэй.
Засгийн газар аялал жуулч
лалын салбарын энэ оны төс
вийг нэмэгдүүлж, олон улсад
сурталчилгаа хийх, үзэсгэлэн
яармагт оролцох боломжийг
бүрдүүлж өгсөн. Үүний хүрээнд
энэ он гарсаар хоёр ч томоохон
үзэсгэлэнд Монгол Улс орол
цож, аялал жуулчлалын бү
тээгд эхүүнээ сурталчиллаа.
Өмнөх жилүүдэд төсөв бага
хэдий ч голлох болон өндөр
үр ашигтай орнуудыг чиглэсэн
сурталчилгааг хийснээр 2018 онд
жуулчны тоо 10 гаруй хувиар
өссөн билээ. Үүнээс илүү өсөх
боломж байсан боловч өнөө л
нислэгийн хүрэлцээ, тариф аялал
жуулчлалын салбарын өрсөлдөх
чадварыг сааруулж, хөгжлийг
хойш татсан юм.
Жуулчдын дотоодын эдийн

Хөрш

•

Жуулчдын дотоодын
эдийн засагт оруулсан
мөнгөн дүн өнгөрсөн оны
байдлаар 569 мянган
ам.доллараар хэмжигдэж
байна.

•

Манай улс 2020 он гэхэд
нэг сая жуулчин хүлээн
авахаар зорьж буй. Үүний
хамгийн том сорилт нь нисэх
буудлын хүчин чадал болж
ирсэн.

•

Монголд ирж буй
жуулчдын дийлэнх буюу
36 хувь нь байгаль, 28
хувь нь нүүдлийн соёл
ахуй, бусад нь адал явдалт
аялал жуулчлалын төрлийн
хэлбэрүүдийг сонирхдог
гэсэн судалгаа бий.

засагт оруулсан мөнгөн дүн өн
гөрсөн оны байдлаар 569 мянган
ам.доллараар хэмжигдэж байна.
Энэ нь 2017 онтой харьцуулахад
30 шахам хувийн өсөлт юм.
Цаашид жуулчны тоог одоогийн
түвшнээс эрс өсгөж чаддаггүй
юм гэхэд хадгалж үлдэхийн
тулд нислэгийн давтамж болон
чиглэлүүдийг нэмэгдүүлэх
шаардлагатай байна.
Аялал жуулчлалын салбарт
нэг жуулчны оруулсан мөнгө 14
салбарыг дэмждэг гэсэн тооцоо
судалгаа бий. Сонирхуулахад,
Монгол Улс гаднаас жуулчин
хүлээж авахын зэрэгцээ гадаг
шаа жуулчин илгээдэг орны
тоонд багтдаг боллоо. Өнгөрсөн
онд гэхэд давхардсан тоогоор
манай улсын хоёр сая иргэн
гадагшаа зорчсон байна. Нислэ
гийн хүрэлцээнээс гадна манай
улсын аялал жуулчлалд улирлын
хамаарал хамгийн өндөр байгаа
юм.
Тухайлбал, нийт жуулчдын
40 гаруй хувь нь зуны улиралд
ирэх жишээтэй. Улирлын
нөлөө нь жуулчдын ирэх урс
галд нөлөөлдөг хүчин зүйлд
тооцогдож байна. Тиймээс аял
лын улирлыг уртасгахад шинэ
аялал жуулчлалын бүтээгдэ
хүүнийг брэнд болтол нь гар
гаж таниулахаас тус салбарын
хөгжил цаашид хамаарах нь.
Бүргэдийн баяр, Нүүдэлчдийн
өвлийн наадам буюу Хөвсгөлийн
мөсний баяр, Өмнөговь аймаг
дахь Тэмээний баяртай дүйцэ
хүйц бөгөөд эдгээрээс онцгой
рох шинэ бүтээгдэхүүнийг олон
улсад зарлан сурталчлах, үүнийг
тогтвортой зохион байгуулахаас
аялал жуулчлалын хөгжил мөн
шалтгаалах аж. Аялал жуулч
лалын бүтээгдэхүүнээ үргэлж
нэмэгдүүлж, шинэ соргог байл
гахгүй бол өнөө л хэдэн үз
мэр, үйлчилгээ хэвээр байвал
жуулчид олон хоногоор саатах
бус хурдхан буцахыг л илүүд
үзэх нь дамжиггүй юм.
Манай улс визний нөхцөл
нэлээд хатуу мөрдөгддөг орны
тоонд багтдаг. Гэтэл жуулчдын
хувьд нислэгийн тариф хямд,

визгүй болон визний нөхцөл
уян хатан орнуудад түлхүү аялал
хийж байна. Тиймээс хил орчмын
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд
визний хөнгөлөлт яригдахаас
аргагүй юм.
Хэрэв визний нөхцөл нааштай
байсан бол Дорнод аймаг гэхэд
Рашаантад жил болгон ирдэг
гурван сая жуулчны 500 мянгыг
хүлээн авах боломж нээгдэх
юм. Нислэгийн хувьд гэхэд Увс
аймагт аялал хийх жуулчин
заавал Улаанбаатараар дамжих
шаардлагатай байгаа нь хүндрэл
учруулж байна. Тэрчлэн авто
тээвэр, төмөр замын тээврийг
давхар хөгжүүлснээр жуулчдыг
агаараар болон газраар хүлээн
авах боломж бүрдэх юм.
Монгол Улсад аялал жуулч
лалд зориулсан агаарын тээв
рийн ганцхан орц байгаа.
Энэ орцыг олон болгосноор
агаарын тээврийн зардал буурах,
жуулчдын хувьд зорьсон газраа
хурдан хүрэх зэрэг давуу талтай.
Үүнийг бий болгоход хөрөнгө
мөнгөний хэрэгцээ, нөөцийн
асуудал хөндөгддөг. Нэгэнт л
нэг сая жуулчин хүлээн авахаар
тулгуу зорилт тавьсан орны
хувьд Хөвсгөл, Өмнөговь, Ховд
зэрэг жуулчин хамгийн их ирдэг
аймгууддаа олон улсын нислэг
үйлддэг болох эрэлт, хэрэгцээ
их байгааг салбарынхан хэлдэг.
Ялангуяа, аялал жуулчлалын
оргил үед агаарын тээврийн
ачааллыг тархаах, жуулчдад
илүү нийцсэн үйлчилгээг хүргэх
нь чухал байна.
Монголд ирж буй жуулчдын
дийлэнх буюу 36 хувь нь
байгаль, 28 хувь нь нүүдлийн
соёл ахуй, бусад нь адал явдалт
аялал жуулчлалын төрлийн
хэлбэрүүдийг сонирхдог гэсэн
судалгаа бий. Энэ оны хувьд
гадаад сурталчилгаа сайн
хийгдсэн тул 2018 оноос давсан
өсөлт аялал жуулчлалын салбар
үзүүлэх боломж байна. Гэхдээ
нислэгийн хүрэлцээ, тариф өндөр
байгаагаас болж жуулчны тоонд
үсрэнгүй өөрчлөлт гарахад хүнд
гэдгийг салбарынхан өөрсдөө
учирлах аж.

Мөнгөний бодлого

БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт
Хэрэглээний зээл хязгаарласнаар шинээр олгосон
удааширч, ажилгүйдэл нэмэгдлээ зээл 48 хувиар буурчээ
БНХАУ-ын эдийн засгийн
удаашрал оны эхний хоёр сард
эрчимжсэнээр ажилгүйдлийн
түвшин огцом нэмэгдлээ. Тус
улсын аж үйлдвэрийн гарц энэ
оныг 2009 оноос хойших хамгийн
тааруу үзүүлэлтээр эхлүүлэв.
Жижиглэн худалдаа 2012 оноос
хойших хамгийн доод хурдаар
өссөн бол ажилгүйдлийн түвшин
хоёрдугаар сард 5.3 хувь буюу хоёр
жилийн дээд түвшинд хүрч өсөөд
байна. Олон улсад эрэлт буурч,
дотоодод эдийн засгийн сорилтууд
тулгарсан нь үүнд нөлөөлжээ.
БНХАУ-ын Ерөнхий сайд энэ

» Арилжаа
Монголын хөрөнгийн бирж
пүрэв гарагийн үнэт цаасны
арилжаагаар 32 компанийн
304,483,378 төгрөгийн үнийн
дүн бүхий 1,646,325 ширхэг
хувьцаа арилжлаа. Энэ өдөр
12 компанийн хувьцааны
ханш өсөж, 14 компанийнх
буурав. Үүнээс “Ремикон”
болон “Дархан Хөвөн”
компанийн хувьцааны ханш
хамгийн өндөр дүнгээр өсжээ.
» Индекс

Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM
Монголын нэр хүндийг олон
улсад тодотгож, нэрийн хуудас
болж буй салбарын нэг нь аялал
жуулчлал. Үүнийг бид утаагүй
үйлдвэрлэл, үл үзэгдэх экспорт
гэж янз бүрээр нэрлэдэг. Эдийн
засагт валют авчирдаг тус сал
барынхан энэ оны жуулчны за
хиалгаа хэдийн эхлүүлсэн байна.
Тухайлбал, Германы Берлин
хотноо жил бүр болдог аялал
жуулчлалын хамгийн том үзэс
гэлэнд манай улс төр, хувийн
хэвшлийн түвшинд оролцож,
компаниуд энэ үеэр Европоос
жуулчин хүлээн авах анхны
гэрээгээ байгуулжээ.
Олон улсын энэхүү цугла
ралтад Монголын аялал
жуулчлалын салбарын 10
гаруй гол тоглогчид өөрсдийн
бүтээгдэхүүн, үйлч илг ээгээ
танилцуулсныг Монг олын
аялал жуулчлалын хол
б оо
ны ерөнхийлөгч Д.Гантөмөр
онцолсон юм. Гадаад суртал
чилгаа энэ оны хувьд идэвх
тэй хийгдэж байгаа учраас Ев
ропоос Монголыг зорин ирэх
жуулчны урсгал өнгөрсөн онтой
харьцуулахад нэмэгдэх боломж
тойг тэрбээр цохон тэмдэглэлээ.
Манай улс өнгөрсөн онд гад
наас нийт 529 мянган жуулчин
хүлээн авсан бөгөөд энэ нь 2017
онтой харьцуулахад 10 гаруй
хувиар өссөн дүн юм. Ирж
буй тэдний дийлэнх нь Азийн
жуулчид бөгөөд үүний дотор
БНСУ-ын иргэд давамгайлж
байна. Өмнөд Солонгосын дараа
жилийн өсөлтөөрөө БНХАУ
болон ОХУ-ын жуулчид жагсжээ.
Хэдий жуулчдын тоон үзүүлэлт
10 гаруй хувиар нэмэгдсэн
боловч жуулчдын дотоодын
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө
тийм ч хангалттай биш байна.
Учир нь, Европын жуулчид
манай улсад илүү олон хоногоор
саатаж, үйлчилгээний салбарт
тэр хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт
хийдэг бол Азийн жуулчдын
хувьд бага хоногоор ирдэг
тул эдийн засагт үлдэх мөнгө
европчуудтай харьцуулахад бага
байдаг онцлогтой.
Байгаль орчин, аялал жуулч
лалын яамны Аялал жуулчлалын
бодлого, зохицуулалтын газрын
даргын албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгч С.Баясгалангийн
хэлснээр тухайн жил хэр сайн
сурталчилгаа олон улсад хийгд
сэнээс тэр жилийн жуулчдын
өсөлт, бууралт шалтгаалж
байна. Манай улс 2020 он гэхэд
нэг сая жуулчин хүлээн авахаар
зорьж буй. Үүний хамгийн
том сорилт нь нисэх буудлын
хүчин чадал болж ирсэн. Тэгвэл
Хөшигийн хөндий дэх шинэ
нисэх онгоцны буудал энэ онд

Згм Товчхон

онд хэрэгжүүлэх эдийн засгийн
бодлого хөдөлмөр эрхлэлтийг
нэмэгдүүлэхэд чиглэнэ гэж мэдэгд
сэн. Үүнийгээ татвар бууруулах
бодлогоор дэмжихээ онцолсон юм.
Тус улс анх удаа ойролцоогоор
хоёр их наяд юаниар хэмжигдэх
татвар бууруулахаар төлөвлөсөн.
Үүнээс ч их хэмжээгээр бууруулж
магадгүй гэж Сангийн сайд нь
мэдэгдсэн юм. БНХАУ-ын эдийн
засаг өнгөрсөн онд 6.6 хувиар
буюу сүүлийн 30 жилийн доод
хурдаар өссөн. Ирэх саруудад
өсөлт улам саарах төлөвтэй байгааг
шинжээчид хэлж байна.

Б.Бямбасүрэн
Шинжээч
Банкны системийн хуримт
лагдсан ашиг өнгөрсөн оны 12
дугаар сард 97 тэрбум төгрөгийн
алдагдалтай гарч байсан бол
2019 оны нэгдүгээр сард 43
тэрбум төгрөгийн ашигтай
байсан талаар Монголын банкны
холбоо мэдээллээ. Мөн салбарын
ашигт ажиллагаа буюу өөрийн
хөрөнгийн өгөөж 1.4 хувь хүрч,
өнгөрсөн сараас 4.7 нэгж хувиар
өссөн байна. Банкны салбарын

нийт активын 87 хувийг ХААН,
Голомт, Худалдаа хөгжлийн банк,
Төрийн банк зэрэг “Топ 6” банк
бүрдүүлж байна.
Салбарт гарсан өөр нэг голлох
үзүүлэлт нь нэгдүгээр сард
банкуудаас шинээр олгосон
зээл 48 хувиар буурч, 1.5
орчим их наяд төгрөг болсон
байна. Үүнд хэрэглээний зээл
буурсан нь голлон нөлөөлжээ.
Нарийвчлан харвал, өнгөрсөн
оны 12 дугаар сард цалин,
тэтгэврийн зээл олголт өмнөх
саруудын дунджаас огцом өсөж,
795 тэрбум төгрөг хүрч байсан

бол 2019 оны нэгдүгээр сард 183
тэрбум төгрөгт болж буурчээ.
Монголбанк нэгдүгээр сараас
хэрэглээний зээлийг хязгаарлах
макро зохистой бодлогын арга
хэмжээ авсантай холбоотойгоор
хэрэглээний зээл буурсан гэж
Монголын банкны холбоо үзэж
байна.
Зээл хурдацтай өсөж, өрхийн
өр, импортыг нэмэгдүүлж, сан
хүүгийн тогтвортой байдалд
сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй
гэж үзээд төв банк хэрэглээний
зээлийн шалгуурт зарим өөрчлөлт
оруулснаа онцоллоо.

» IPO
Санхүүгийн зохицуулах
хороо “Монос хүнс”
компанийн хувьцааг үнэт
цаасны бүртгэлд бүртгэж,
түүний 30 хувь буюу
122,655,128 ширхэг хувьцааг
нэг бүрийг нь 70 төгрөгийн
тогтоосон үнээр нийтэд
санал болгон арилжаалахыг
зөвшөөрлөө.
» Хөдөлмөрийн зах зээл

31.8

Хувь. Улсын хэмжээнд
бүртгэлтэй байгаа нийт
ажилгүй иргэдийн 7.6 мянга
буюу 31.8 хувь нь Улаан
баатарт амьдарч байна.
» Статистик

5.4

Хувь. Банкны системийн
хэмжээгээр хугацаа хэтэрсэн
зээлийн өрийн үлдэгдэл энэ
оны хоёрдугаар сарын эцэст
926.8 тэрбум төгрөг болж,
өмнөх сараас 11 хувиар
өсжээ. Хугацаа хэтэрсэн
зээлийн өрийн үлдэгдэл нийт
зээлийн өрийн үлдэгдлийн
5.4 хувийг эзэлж байна.
» Төсөв

81.3

Хувь. Улсын нэгдсэн төсвийн
орлогын 81.3 хувийг
татварын орлого, 7.5 хувийг
татварын бус орлого,
10.7 хувийг ирээдүйн өв
сангийн орлого, 0.5 хувийг
тогтворжуулалтын сангийн
орлого эзэлж байна.
» Гадаад худалдаа

152

Сая ам.доллар. Гадаад
худалдааны тэнцэл 2018 оны
эхний хоёр сард 112.4 сая
ам.долларын ашигтай гарч
байсан бол энэ оны эхний
хоёр сард өмнөх оны мөн
үеэс 143.7 сая ам.доллараар
өсөж, 256.1 сая ам.долларт
хүрчээ. Гадаад худалдааны
тэнцэл өнгөрсөн сард 152.8
сая ам.долларын ашигтай
гарч, өмнөх сараас 49.6 сая
ам.доллараар өссөн байна.

Валютын ханш
АНУ-ын доллар

2,631.00

Евро		

2,980.79

Японы иен

23.57

ОХУ-ын рубль

40.27

БНХАУ-ын юань

391.69

БНСУ-ын вон

2.32
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Эдийн засаг

Хөгжье, өрсөлдөөнд давуу талтай оръё гэвэл
дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй
Барилгын
салбарт үр өгөөж
ихтэй жил байх
болов уу

Барилгын салбарын томоохон
үйл ажиллагааны нэгд тооцогддог
“Төгс бүтээгч” арга хэмжээ тун
удахгүй болох гэж байна. Энэхүү
арга хэмжээг “Премиум Бьюлдинг
Материалс” компани хоёр дахь
жилдээ зохион байгуулах гэж
байгаа юм. Барилгын салбарын
өнөөгийн чиг хандлага, хөгжил
дэвшлийн талаар болон “Төгс
бүтээгч-2019” арга хэмжээний
тухай “Премиум Групп” ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал А.Ганболдтой
ярилцлаа.
-Өнгөрсөн жил барилгын
салбарын хувьд ямар онцлогтой
жил байв, энэ жилийн чиг
хандлага, төлөв ямар байгаа
талаар ярилцлагаа эхэлье?
-Өнгөрсөн жил Монгол улсын
эдийн засаг 6.9 хувиар өссөн.
Энэхүү үзүүлэлтийг өмнөх
уналттай үе буюу 2015-2017
онуудтай харьцуулахад том
өсөлт гэж харж байгаа. 2018
он барилгын салбарын хувьд ч
ажлын бүтээмж, үр дүн өндөртэй,
таатай жил байлаа. Энэ өсөлт
2019 онд хадгалагдах болов уу
гэсэн найдлага бий. Иймэрхүү
байдлаар тогтвортой өсөөд явбал
маш сайн байна. Гэхдээ дахиад
эдийн засгийн уналт ирэхийг
үгүйсгэхгүй. Учир нь монголын
эдийн засаг дотоод хүчин зүйл
гэхээсээ илүү гадаадын зах зээлээс
шууд хамааралтай. Дэлхийн зах
зээл дээр нүүрс, зэс, төмрийн
хүдрийн үнэ савлахад Монголын
эдийн засагт шууд нөлөөлж,
хүндээр тусдаг. Нөгөө талаасаа улс
төрийн хүчин зүйлс ч нөлөөлнө.
2020 он сонгуулийн жил учраас
манай улсын хувьд сорилттой жил
болно. Сонгуулийн жилд гадаад,
дотоодын хөрөнгө оруулагчид
аливаа төсөл хөтөлбөрийг явуулах
уу, үгүй юу гэдэг дээр эргэлзсэн,
ажигласан байдалд шилждэг.
Тэгэхээр 2019 он бол хамгийн
чухал, шаргуу ажиллах ёстой жил
болж байна.
Энэ онд Монгол улсын хэмжээнд
олон томоохон төсөл эхэлнэ.
Жишээ нь: Нефть боловсруулах
үйлдвэр, Улаанбаатар хотын төв
цэвэрлэх байгууламжийн шинэ
төсөл болон орон нутгуудад жижиг
хэмжээний цэвэрлэх байгуулам
жууд, төмөр зам, автозам баригдах
төлөвлөгөөтэй байна. Эдгээр
төслүүд хөдөлж эхэлсэнээр
эдийн засагт бүхэлдээ томоохон
эерэг нөлөө авчрах нь гарцаагүй.
Ялангуяа барилгын салбарт үр
өгөөж ихтэй жил байх болов уу.
“Барилгын салбарын
хувьд 2019 он бол
хамгийн чухал,
шаргуу ажиллах ёстой
жил болж байна”
-Энэхүү боломжийг хэрхэн үр
дүнтэй ашиглах вэ?
-Энэ боломжийг алдахгүй,
ашигтай байлгах нь юунаас
хамаарах вэ гэхээр компанийн
засаглал, менежмент, зах зээл
дээрээс хөрөнгө босгох боломж,
чадвар болон орчин үеийн шинэ
технологийн дэвшил, ноу-хауг үйл
ажиллагаандаа хэрхэн нэвтрүүлж
ашиглахаас хамаарна. Мөн ажлын
бүтээмжээ сайжруулах тал дээр
компаниуд маш идэвхтэй ажиллах
шаардлагатай байх. Эдийн засаг
байнгын өсөлттэй байж чадах
уу, үгүй юу гэдэг нь эргэлзээтэй
гэж дээр дурдсан. Компаниуд
үр дүнтэй, бүтээмж өндөртэй
ажиллаж, хуримтлал үүсгэж чадсан
тохиолдолд аливаа сорилтыг хөл
алдалгүй даваад гарах боломжтой
гэж боддог. Үүний тулд мэдээллийг
маш сайн ашигладаг байх хэрэгтэй.
Тиймээс манай компаниас өнгөрсөн
жил зохион байгуулсан “Төгс
бүтээгч” арга хэмжээгээ энэ жил
дахин хийж байна. Арга хэмжээний
маань үр дүн өндөр байсан нь ч
ийнхүү уламжлал болгон зохион
байгуулахад нөлөөлсөн.

“2018 он барилгын
салбарын хувьд
ажлын бүтээмж, үр
дүн өндөртэй, таатай
жил байлаа. Энэ өсөлт
2019 онд ч хадгалагдах
болов уу гэсэн
найдлага бий”
-Тухайлбал өнгөрсөн жилийн
арга хэмжээнээс ямар үр дүн
гарсан бэ?
-Өнгөрсөн жилийн арга хэм
жээнд маань барилгын салбарын
удирдах ажилтнууд, инженерүүд,
салбарын эрдэмтэд гээд 300 гаруй
төлөөлөгчид оролцсон. “Төгс
бүтээгч” дээр яригдсан илтгэлүүд
дотроос хамгийн их хэрэгжсэн
сэдэв нь “Өвлийн бетон зуурмаг”-н
сэдэв байлаа. Манай орны цаг
агаарын онцлогоос хамаараад
өвлийн улиралд барилгын ажил
зогсдог. “Төгс бүтээгч”-ийн үеэр
компаниудад хүйтэн цаг уурын
нөхцөлд бетон зуурмагийг хэрхэн
барилгад ашиглаж болох, юун дээр
анхаарах талаар ярьж ойлгуулсны
үр дүнд энэ өвөл 20 гаруй компани
барилгын төслөө тасалдуулалгүй
амжилттай явууллаа. Өвөл төслөө
зогсоолгүй үргэлжлүүлсэнээр маш
олон давуу тал үүсдэг. Жишээ
нь: Өвлийн улиралд барилгын
ажил зогссон ч тухайн компани
ажилчдаа зохих хэмжээгээр
цалинжуулна, банкны зээлийн хүү
төлөх гэх мэт тогтмол зардлууд
байнга гардаг. Хэдийгээр өвлийн
бетон нь энгийн бетоноос арай

өндөр зардалтай ч сая дурдсан
зардлуудтай харьцуулвал компанид
хэд дахин их үр ашиг авчирдагийг
удирдлагууд ойлгодог болжээ.
Өвөл барилгын салбар зогсолтгүй
ажилласнаар цаашлаад улс орны
эдийн засагт ч үр өгөөжөө өгөх юм.
Түүнчлэн “Archetype” компа
нийн зүгээс тавьсан илтгэлд өндөр
барилгын төсөв бодох аргачлал,
барилгын дулаан алдагдлыг
хэрхэн бууруулах талаар мэдээлэл
хүргэсэн. Энэхүү илтгэлээр
барилгын авч буй дулааныг бага
зардлаар, хэрэглэгчийн тав тухыг
дээд зэргээр хангасан байдлаар
шийдэж болох маш үнэ цэнэтэй
мэдээллийг хүргэсэн нь одоо
харагдаж байна. Шинээр эхэлж
буй төслүүд, ялангуяа хувийн
сууцны хувьд дулаан алдагдлыг
хамгийн бага түвшинд байхаар
зохицуулагдсан концепцтой байгаа
нь үүний нэг жишээ болов уу. Ер
нь аливаа асуудлыг шийдэж, одоо
байгаа үйл ажиллагаагаа илүү
сайжруулахын тулд салбарын
мэргэжилтнүүд мэдлэг мэдээлэл,
туршлагаа хуваалцах нь чухал
юм. Эдгээр жишээнээс “Төгс
бүтээгч” хэмээх арга хэмжээний
үр дүн нь харагдсан учраас жил
бүр уламжлал болгон зохион
байгуулъя гэсэн шийдэлд хүрсэн.
“Технологийн
дэвшлийг барилгын
салбарт хэрхэн
нэвтрүүлэх талаар
бодит жишээ,

судалгаанд
үндэслэсэн
мэдээллийг “Төгс
бүтээгч-2019” арга
хэмжээний үеэр
хуваалцана”
-Энэ жилийн арга хэмжээний
сэдвээ хэрхэн сонгосон бэ?
-Энэ жилийн тухайд “Барилгын
салбарын дэвшилтэт технологи,
менежмент” сэдвийн хүрээнд арга
хэмжээгээ зохион байгуулахаар
төлөвлөсөн. Хөгжье, хурдтай
байя, өрсөлдөөнд давуу талтай
оръё гэвэл нэгдүгээрт менежмент
сайтай байх, хоёрдугаарт үргэлж
дэвшилтэт технологийг үйл
ажиллагаандаа нэвтрүүлдэг байх
хэрэгтэй гэж ойлгодог. Тиймээс
ч энэ хоёр сэдвийг сонгож,
салбар, салбарын нэр хүндтэй
мэргэжилтнүүдийг урьж илтгэл
тавиулахаар бэлдлээ.
Менежмент гэсэн сэдвийн
хүрээнд бид энэ жил Төслийн
санхүүжилтыг хэрхэн босгох,
барилгын салбар дахь санхүү
жилтын дотоод болон гадаад эх
үүсвэрийг нэмэгдүүлэхэд ямар
хүчин зүйл нөлөөлдөг, ямар
асуудлыг шийдвэрлэх шаард
лагатай байна вэ? Хууль эрх
зүйн орчин, мэдээллийн үнэн зөв
байдал, чанар ба барилгын өртөг,
үнийн бодит тооцоолол гэх мэт
эрсдэлийг хэрхэн шийдвэрлэдэг
болон шийдвэрлэх боломжтой
тухай ярилцах болно. Компаниуд
санхүүжилт, менежмент хоёрыг

өөр зүйл хэмээн салгаж харах
нь элбэг. Гэтэл хэр зөв зохион
байгуулалттай, алсыг харсан
стратегитай, хэр урт хугацаанд
тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж
чадах байгууллага вэ гэдгийг
банк санхүүгийн байгууллагууд
голлох үнэлгээ болгож зээл өгөх
шийдвэрээ гаргадаг. Манай дотоо
дын санхүүжилт харьцангуй
өндөр өртөгтэй, харин гадны
санхүүжилт өртөг багатай
байдаг. Гаднаас санхүүжилт авсан
тохиолдолд тухайн төсөл илүү
ашигтай ажиллах боломжтой.
Энэ тохиолдолд дээр ярьсан
компанийн засаглал илүү чухал
асуудал болдог. Иймээс энэ сэдэв
их чухал ач холбогдолтой байна
гэж харсан.
-Дэвшилтэт технологи сэд
вийн хүрээнд ямар илтгэлүүд
тавих нь сонирхолтой санагдаж
байна?
-Өнөө үед бүх салбар дижитал
эрин рүү шилжиж байна. Хувь
хүмүүсийн амьдралд ч, байгуул
лагын үйл ажиллагаанд ч дижи
тал технологи гүн гүнзгий нэв
тэрчихлээ. Барилгын салбарт
гэхэд төсөл ашиглалтад орсны
дараа зөвхөн хэрэглэгчдэд зо
риулсан смарт, дижитал техно
логийг суурилуулдаг чиг ханд
лагатай байсан бол одоо төслийг
хэрэгжүүлэх явцад үйл ажил
лагаандаа дижитал технологийг
нэвтрүүлэн ашигладаг болсон.
Гадны олон оронд төслийн
менежментийн платформууд бий
болоод түүнийгээ аппликэйшн
маягаар ашиглаад захиалагч,
гүйцэтгэгч, бэлтгэн нийлүүлэгчид
мэдээллийг хоорондоо цаг
алдалгүй солилцсоноор төслийг
амжилттай гүйцэтгэж байна.
Жишээ нь: Барилгын төслийн
менежментийг хэрэгжүүлдэг
Procore хэмээх аппликэйшныг
сүүлийн үед гадны компаниуд
үйл ажиллагаандаа өргөнөөр
ашигладаг болжээ. Манай ком
панийн хувьд үйлчилгээгээ
автоматжуулах, хянах боломжийг
хангасан мэдээлэл солилцох
аппликэйшн шинээр гаргаснаа
танилцуулахаар бэлтгэж байна.
Захиалагч, нийлүүлэгч, худалдан
авагчийн хоорондын мэдээлэл
солилцооны датаг түргэн шуурхай
авах, үйл ажиллагаагаа шууд
хянах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх,
бүртгэлийн ажлаа хөнгөвчлөх
бололцоог ийнхүү хангаснаар маш
их давуу тал хэрэглэгчдэд үүсэх
юм. Энэ мэтчилэн технологийн
дэвшлийг барилгын салбарт
хэрхэн нэвтрүүлэх талаар бодит
жишээ, судалгаанд үндэслэсэн
мэдээллийг “Төгс бүтээгч-2019”
арга хэмжээний үеэр хуваалцана.
“Премиум Бьюлдинг
Материалс” компани
үйлчилгээгээ
автоматжуулах, хянах
боломжийг хангасан
мэдээлэл солилцох
аппликэйшн
шинээр гаргаснаа
танилцуулахаар
бэлтгэж байна.
-“Премиум Бьюлдинг Мате
риалс” компани инновацийг

үйл ажиллагаандаа хэрхэн нэвт
рүүлж байна вэ? Энэ тал дээр
ямар бодлоготой ажилладаг вэ?
-Дэвшилтэт технологи нь
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд хур
дацтай нэвтэрч байгаагийн нэг
жишээ нь нано түвшний мате
риалууд юм. Нано нь өөрөө
маш жижигхэн хэмжээс бөгөөд
энэхүү жижиг молекул бүхий
химийн нэгдлийг ашиглан микро
болон макро түвшинд явагдах
химийн урвалыг инженерчлэн
бүтээгдэхүүний шинж чанарыг
өөрчилж, илүү сайн чанартай
өөрөөр хэлбэл давуу талтай бү
тээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ гэсэн үг.
Нано нэмэлтийг үйлдвэрлэлд
нэвтрүүлж, ашигласнаар бетонын
гол шинж чанар болох бат бэхийг
үүсгэх урвалыг молекулын
түвшинд явуулж, илүү богино
хугацаанд бэхжилт авах, цаашид
маш богино хугацаанд өндөр
бэхжилтийг хангах нөхцөл бүрдэнэ
гэсэн үг. Премиум группийн R&D
буюу Судалгаа хөгжүүлэлтийн
албаныхан бүтэн жилийн турш
нано бетонын үйлдвэрэлэлийн
судалгаан дээр ажиллаж, 126 удаа
туршилт хийснээр тун амжилттай
үр дүнд хүрсэн. Уг туршилтын
бүтээгдэхүүн болох нано бетонын
дээжийг хөндлөнгийн лабора
торид шинжлүүлж үр дүнг нь
баталгаажууллаа. Энэ жил бид
анх удаа “Нано бетон” гэдэг
шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
гаргаж байна. Нано бетон нь олон
улсын зах зээл дээр бол шинэ
бүтээгдэхүүн биш юм. Харин
Монголын зах зээлд анх удаа
гаргаж буйгаа “Төгс бүтээгч” арга
хэмжээнийхээ үеэр олон нийтэд
зарлах гэж байна.
-Нано бетонын гол онцлог нь
юу вэ?
-Нано нэмэлтийг хийснээр
бүтээгдэхүүний чанарыг хэд
хэдэн түвшинд сайжруулсан.
Нэгдүгээрт, бүтээгдэхүүний эрт
үеийн бат бэхийг хурдан, сайн
авахуулдаг. Ингэснээр барилгын
төслийн цаг хугацааг богиносгох
ба жиллах хүч, материалын илүү
зардлыг бууруулна. Түүнчлэн
нано бетон нь ус тусгаарлах шинж
чанарыг өөртөө агуулсан учраас
асар том давуу тал, боломжийг
бий болгодог. Энэ талаар илүү
их мэдээллийг арга хэмжээний
үеэр дэлгэрэнгүй танилцуулах
юм. Нано бетоныг бид манай
салбарт гарч буй шинэ үзэгдэл
гэж харж байгаа. Өвлийн нөхцөлд
бетон нийлүүлэх технологийг
хэдхэн жилийн өмнө монголчууд
ашигладаггүй байсан бол жил
ирэх тусам ач холбогдлыг нь
таньж, ихээр хэрэглэх болсонтой
адил удахгүй нано бетон барилгад
өргөнөөр нэвтэрнэ гэдэгт итгэлтэй
байна. Газар хөдлөлтийн түвшин
өндөрт тооцогддог, нийслэл
хотын ихэнх барилгажилт голын
хөвөөнд хэрэгжиж байгаа, жилийн
дийлэнх хугацаанд хүйтэн сэрүүн
байдаг манай орны хувьд НАНО
БЕТОН барилгын салбарт өндөр
үр өгөөж, боломжийг авчирна.
Хэрэглэгч талдаа илүү өндөр үнэ
цэнийг өгсөн бүтээгдэхүүн гэж
хэлж болно.
Сонирхолтой сэдвээр ярилц
сан танд баярлалаа.

