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Ерөнхийлөгчийн хориг
“бүдэрлээ”

"Дархлаа тогтож амжаагүй
байхад малаа туугаад нүүчихдэг"

Абэ үйлдвэрчний эвлэлийн
эсэргүүцэлтэй тулгарав

Ч.Хүрэлбаатар: төсвийн алдагдлыг ДНБ-ий 9.5
хувь гэж ойлгож байгаа нь харамсалтай. > 2

Гэтэл дархлаа нь бүрэн тогтож амжаагүй мал
эргээд өвчлөх магадлал өндөр байгаа. > 4

Наран мандаж буй
дэлхийн эдийн засаг

ОНЦЛОХ
УЛС ТӨР

Төсвийн байнгын хороо
Ерөнхийлөгчийн хоригийг
хүлээж авсангүй.
Иргэний болон Үл хөдлөх эд
хөрөнгийн барьцааны тухай
хуулийн зарим заалтыг хүчингүй
болгов.
Ардчилсан намын удирдах
ажилтны зөвлөгөөн өчигдөр
эхэллээ.
БНХАУ-аас олгох 500 сая
ам.долларыг ХАА-н бүтээгдэхүү
нийг дэмжихэд зарцуулна.
Дорноговь аймгийн Ханги,
Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн
боомтоор мах экспортолно.

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

ЭДИЙН ЗАСАГ

СЗХ үнэт цаасны найман
компанийн тусгай зөвшөөрлийг
хүчингүй болгов.
Centerra Gold өнгөрсөн
улиралд 276.2 сая ам.долларын
орлого олсон байна.
АПУ-гийн зах зээлийн
үнэлгээ 965 тэрбум төгрөгт
хүрлээ.
Төлбөрийн тэнцэл дэх үйл
чилгээний худалдааны алдагдал
120 сая ам.долларт хүрчээ.
Хөдөлгөөнт банкийг
хөдөлмөрийн насны хоёр иргэн
тутмын нэг нь ашиглаж байна.

НИЙГЭМ

Монголын оюуны спортын
тамирчид багаараа дэлхийн
аварга боллоо.
Автобусанд байгалийн
шатдаг хий нэвтрүүлэх төсөл
хэрэгжиж эхэллээ.
Хугацаа нь дууссан 51
төрлийн 4663 шил архи,
согтууруулах ундааг устгана.
Нийслэлийн Шилэн тенде
рийн журмын төсөл боловс
руулах ажлын хэсэг хуралдлаа.
Улсын хэмжээнд мал
тооллого өнөөдөр эхэлнэ.

ДЭЛХИЙ

АНУ-ын Ерөнхийлөгч Иеруса
лимыг Израилын нийслэлээр
хүлээн зөвшөөрөхөөр болов.
Лондоны Хайд-паркт салхинд
зугаалах нь эрүүл мэндэд сөрөг
нөлөөтэйг тогтоолоо.
Өмнөд Солонгосын
Ерөнхийлөгч БНХАУ-д дөрвөн
өдрийн айлчлал хийж байна.
Биткойны нийт үнэ 12 дугаар
сарын эхнээс 200 тэрбум
ам.доллар давлаа.
ОХУ-ын иргэд унших нь ихэс
сэн ч ном худалдан авах нь
багассаныг статтистик харуулав.

Бид өөрсдийнхөө муугаас болж Европын холбооноос гаргасан “Хар жагсаалт”-д багтчихлаа. Үүнийг одоо баллуурдахад багагүй цаг
хугацаа орох нь дамжиггүй. Хамгийн багадаа л Сангийн сайдын хэлснээр нэг жил шаардахаар байна. 3

ЭДИЙН ЗАСАГ

Валютын зээлээр төсвийн
"цоорхой"-г нөхнө
Г.Байгал
@baigalZGM
Та анзаарав уу. Монголын
эдийн засгийг шил шилээ дарсан
шинэ мөнгөний сураг чимээ
чиглэж буйг. Өнгөрсөн долоо
хоногт гэхэд Дэлхийн банкны
Гүйцэтгэх захирлуудын зөвлөл
120 сая ам.долларын санхүүжилт
Монгол Улсад олгохоор боллоо.
Мөн хэдхэн хоногийн өмнө буюу
мягмар гарагт Япон улс 32 тэрбум
иен буюу 283.3 сая ам.доллартай
тэнцэх хөнгөлөлттэй зээлийн
гэрээнд гарын үсэг зурлаа.
Эдгээрийг бодлогын зээл буюу
төсвийн алдагдал нөхөхөд
зарцуулах юм. Сангийн яамны
эх сурвалжийн мэдээлж буй
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Мартин Вольф
Дэлхийн эдийн засаг зохист
хэмээр сэргэн өндийж байна.
Гэхдээ л хөрөнгө оруулалтыг
ялангуяа хөгжингүй орнуудад
ихэсгэж өгөхгүй бол энэ сэргэлт
удаан үргэлжлэхгүй. Үүн дээр уул
мэт аварга өр одоогийн сэргэлт
тогтвортой үргэлжлэхэд дарамт
учруулж буйг Парист байрладаг
Эдийн засгийн хамтын ажил
лагаа, хөгжлийн байгууллага
(ЭЗХАХБ-OECD) сүүлийн шинэ
тайландаа анхаарууллаа. The Eco
nomic Outlook хэмээх уг тайлан нь
ЭЗХАХБ-ын ахлах эдийн засагч

MSE ALL
1273
0.57%

БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

гаар эдгээр санхүүжилт тун
удахгүй Монголыг чиглэх аж.
Тухайлбал, Дэлхийн банкны 120
сая ам.долларын санхүүжилт энэ
долоо хоногт багтан орж ирэх бол
Японы зээл арванхоёрдугаар сард
манай улсын дансанд шилжинэ
гэж албаны хүн мэдээллээ.
Өөрөөр хэлбэл, тохиролцоо ёсоор
энэ онд багтан 400 сая гаруй
ам.доллар Монголын “данс”-нд
орно. Гэхдээ шинэ мөнгөний
урсгал ингээд дуусахгүй.
Энэ сарын 15-нд ОУВС-гийн
Захирлуудын зөвлөл Монгол
Улсад хэрэгжүүлж буй хамтарсан
хөтөлбөрийн үр дүнг хэлэлцэж,
санхүүжилтийн багц олгох
эсэхээ шийдэх юм.

АЛТ
1267.84
0.16%
THE OFFICIAL
GAZETTE

ЗЭС
6543
4.15%

Төлөөлөгчийн
газруудыг
цэгцлэх цаг
нэгэнт болжээ
Б.Бямбасүрэн
@byambaab_zgm

Эрүүл
уушги

10 жил тамхи
татсан хүний
уушги
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Кэтрин Манны сүүлийн ажил.
Эдийн засгийн сэргэлт зүй ёсны
үзэгдэл ч сэтгэл тайвшрах үндэс
болох учиргүйг уг тайланд онцлон
дурджээ. Жилийн өмнө буюу 2016
онд 3.1 хувьтай байсан дэлхийн
эдийн засгийн өсөлт энэ онд 3.6
хувь өсөх тооцоог тус байгууллага
хийсэн юм. Улмаар ирэх 2018 онд
өсөлт 3.7 хувь буюу 1990-2007 оны
дунджид дөхөж очно. Их долоо
гийн орнууд дотор энэ онд эдийн
засаг нь 2016 оны түвшинд өсөх
ганцхан улс байгаа нь Их Британи.

ЗГМ: СУРВАЛЖИЛГА

ТАНЫ УУШГИ АЛЬ НЬ ВЭ?

10 жил утаанд
амьдарсан хүний
уушги

Наран мандаж буй
дэлхийн эдийн засаг
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ЗГМ: ИНФОГРАФИК

Уушги харлаж,
хүчилтөрөгч
дамжуулах чадвар
нь буурна

Уушгины хорт
хавдрын эрсдэл

Зүрхний
шигдээс
тусах эрсдэл

Амьсгалын
замын
өвчлөл

ТАМХИ

Сэтгэн бодох АГААРЫН
чадвар
БОХИРДОЛ
муудна

Амьдрах хугацаа
дунджаар 10
жилээр багасна

Амьдрах хугацаа
богиносно

ДЭМБ©
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98.830
0.00%

С.Батсайхан / ЗГМ©

Сүүлийн үед БНСУ-ыг зо
рих монгол иргэдийн урсгал
нэмэгдсэнтэй холбогдуулан
тус улсын виз мэдүүлэх үйл
явц ачааллаа даахаа байв.
БНСУ-ын визийн мэдүүлгийн
төлөөлөгчийн газарт бүрдүүлсэн
материалаа өгөхөөр иргэд
өдөржин, шөнөжин дугаарлах
шаардлага тулгарч буй аж.
Хэдийгээр БНСУ-ын ЭСЯ-наас
батламжилсан виз мэдүүлэг
хүлээн авдаг төлөөлөгчийн
найман газар нийслэлд үйл
ажиллагаа явуулж буй ч ачаалал
үлэмж нэмэгдсэн байна. Иймд
төлөөлөгчийн газрууд өдөрт
ердөө 50-80 хүний материал
хүлээн авах дүрэм журам
тогтоогоод байгаа аж. Үүнээс
үүдэн визний материал хүлээн
авах хугацаа удааширч, зохион
байгуулалт алдагдсан байна.
Мөн үүнийг дагаад хүнд суртал
үүсэж, хугацаа алдахад хүрээд
буйг иргэд хэлж байна. БНСУ-ын
визийн мэдүүлэг хүлээн авдаг
нэр бүхий хоёр төлөөлөгчийн
газраар орлоо. Эхлээд тус улсын
хуучин ЭСЯ-ны ойролцоо
байрлалтай нэгэн төлөөлөгчийн
газарт 12.00 цагийн үед очиход
хөл хөдөлгөөн ихтэй, хүмүүс
гар гартаа хавтастай материалаа
барьчихсан дугаарлаж байгаа
харагдана.
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Улс төр
ТОВЧХОН

ЗАСГИЙН ГАЗАР

Наран улсын тав дахь
дэмжлэгийг УИХ батална

» ЗАСГИЙН ГАЗАР
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх
Японы Олон улсын хамтын
ажиллагааны байгууллагын
тэргүүн дэд ерөнхийлөгч
Казүхико Кошикаваг хүлээн
авч уулзлаа. Уулзалтын үеэр
Хөшигийн хөндийн шинэ
нисэх буудлын үйл ажиллагааг
товлосон хугацаанд нь эхлүүлэх,
жижиг дунд үйлдвэрлэлийн
салбарыг хөгжүүлэх, байгаль
орчныг хамгаалах хамтын
ажиллагааны хүрээгээ
өргөжүүлэх зэрэг чиглэлээр
санал солилцов.
» ЦЭЦ
Үндсэн хуулийн цэц өчигдөр
Их суудлын хуралдаан
хийж, Цэцийн 2015 оны
арваннэгдүгээр тогтоолоор
хүчингүй болсон Иргэний
хууль болон Үл хөдлөх эд
хөрөнгийн барьцааны тухай
хуулийн заалтыг агуулгаар
нь дахин сэргээсэн эсэх
маргааныг хяналтын журмаар
хянан шийдвэрлэлээ. Ингээд
Цэц Иргэний хууль болон Үл
хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны
тухай хуулийн дээрх холбогдох
заалтыг дахин хүчингүй болгов.

Зээлийг макро
эдийн засгийн
тогтвортой
удирдлагыг
хангахад зарцуулна
Б.Даваа
ЗГМ
Монгол Улсын Засгийн газар
Японы Олон улсын хамтын
ажиллагааны байгууллагаас
32 тэрбум иений хөнгөлөлттэй
зээл авахаар болсон билээ.
Олон улсын валютын сангийн
“Өргөтгөсөн санхүүжилтийн
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд төсвийн
дэмжлэг болгож 850 сая
ам.доллартай тэнцэх хэмжээний
иений зээлийг гурван жилийн
хугацаанд Японы тал хэсэгчлэн
өгнө. Зээлийн хүү жилийн 0.8
хувь, урьдчилгаа шимтгэл 0.1
хувь, эргэн төлөгдөх хугацаа

Б.Ганбаяр / ЗГМ ©

20 жил байх юм. Мөн зээлийн
үндсэн төлбөрөөс зургаан жил
чөлөөлөгдөхөөр төсөлд тусгажээ.
Энэ талаар Япон улсаас
Монгол Улсад суугаа Онц
бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд
М.Такаока “Монгол Улсын
эдийн засагт өөдрөг нөхцөл
байдал ажиглагдаж байгаа
хэдий ч төсвийн сахилга батаа
сайтар хангах ёстой. Мөн Япон
улсын Засгийн газраас үзүүлэх
санхү ү гийн дэм ж лэгийг
хамгийн үр бүтээлтэйгээр ашиг
лан төсвийн нөхцөл байдлаа
шинэчлэн сайжруулж, эрүүл
жүүлнэ гэдэгт гүнээ найдаж
байна” гэсэн юм.
Зах зээлийн эдийн засаг руу
шилжсэн 1990-ээд оноос хойш
Япон улсын Засгийн газар нь
манай улсын эдийн засгийн
бүхий л салбарт тулгараад буй
хүндрэл, бэрхшээлийг даван
туулахад төсвийн дэмжлэг
олгож ирсэн юм. Хамгийн анх
эдийн засгийн хүндрэлийг даван
туулах, нэн шаардлагатай бараа,
бүтээгдэхүүнийг импортлоход

ХУУЛЬ

"Онц чухал" бол 30 жил нууна
Даяаршиж буй нийгэмд нууц
гэх ойлголт байх шаардлагатай
эсэх талаар олон хүн хүн
эргэлзэж, бодож бас асуудаг.
Учир нь ардчилсан нийгэм,
нээлттэй засаглал, техник,
технологийн хурдацтай хөгжил
нууц гэх ойлголтыг үгүйсгэдэг
хэмээн тэд үздэг. Нөгөөтэйгүүр,
төрийн нууц гэх нэрийн цаана
хуйвалдаан зохион байгуулж,
бохир улс төр хийж байна хэмээн
тэд харддаг юм.
Тэгвэл Монгол Улсын Төрийн
болон албаны нууцын тухай
хуульд “Төрийн нууц гэж Монгол
Улсын хууль тогтоомжийн дагуу
төрийн нууцад хамааруулсан,
з а д ру у л а х ,
ү р эгд ү ү л эх
тохиолдолд үндэсний аюулгүй
байда л, үндэсний ашиг
сонирхолд аюул, занал, хохирол
учруулах төрийн хамгаалалтад
байх мэдээллийг хэлнэ” хэмээн
заажээ. Тухайлбал, Засгийн
газар, төв банкнаас гадаад улс,
олон улсын байгууллагатай
санхүүгийн салбарт хамтран
ажиллах болон өр, зээл,
тусламжтай холбоотой гэрээ
хэлэлцээрийн төсөл, тэдгээрийн
боловсруулалтын шатанд
хамаарах мэдээлэл төрийн
нууцад хамаардаг аж. Мөн
энэ хуулиар төрийн нууцад
хамаару улсан асу удлаар
гадаад улсын Засгийн газар,
байгууллагатай байгуулсан
олон улсын гэрээ, хэлэлцээр,
протокол, тэдгээрийн төсөл,
хэрэгжилтийн талаарх дэлгэ
рэнгүй мэдээлэл ч багтана.
Үүнээс гадна улсын эрдэнэсийн
сан, мөнгөн тэмдэгтийн нөөцийн
тухай болон түүний байршил,
тэдгээрийн хамгаалалтын тухай
мэдээллийг ч нууцалдаг юм.
Түүнчлэн төрийн дээд, өндөр

хэмжээний харилцан айлчлал,
хоёр болон олон талын яриа,
хэлэлцээрийн тухай дэлгэрэнгүй
мэдээллийг ч энэхүү хуулиар
хамгаалсан байна. Мөн төрийн
тусгай хамгаалалтын нэгдүгээр
зэрэглэлээр хамгаалуулж байгаа
албан тушаалтны эрүүл мэндийн
байдлын тухай мэдээлэл
ч багтжээ. Өөрөөр хэлбэл,
төрийн гурван өндөрлөг болон
энэхүү албан тушаалаа өгсөн
эрхмүүдийн эрүүл мэндийн
мэдээл л и й г н у у ца л жээ.
Цэргийн байгууллагын бие
бүрэлдэхүүний тоо бүртгэл,
цэрэгт татах болон цэргээс
халагдах хүмүүсийн нэгдсэн
мэдээлэл, цэргийн мэргэжлийн
ангилал, техникийн нэгдсэн
дүн, тооцоог ч төрийн нууцад
хамааруулжээ. Цэвэр усны
хангамжийн эх үүсвэрийн
бари лга байг у уламжийн
байршлын зургийг төрийн
нууцад хамруулж үздэг талаар
Төрийн болон албаны нууцын
тухай хуульд заажээ.
Харин нууцын зэрэглэлийн
хувьд гурван төрөлтэй.
Тодруулбал, онц чухал нууцын
зэрэглэлд хамаарах мэдээллийг
30 жилийн хугацаанд нууцлах
бол маш нууц зэрэглэлийнх 20
жилийн хугацаатай байдаг аж.
Гурав дахь буюу нууц зэрэглэлд
багтаж буй мэдээллийг 10
жилийн хугацаанд нууцлахаар
хуульчилжээ. Гэхдээ зарим
тохиолдолд байнга нууцалдаг
байна. Хэрэв өөрт оногдсон
эрх мэдлийн дагуу төрийн
нууцтай танилцсан эрх бүхий
албан тушаалтан төрийн болон
албаны нууцыг задруулбал
эрүүгийн, зөрчлийн болон
сахилгын хариуцлага хүлээхээр
хуульчилжээ.

зориулж “Сommodity loan” буюу
барааны зээл хэлбэрээр нийт 7.3
тэрбум иений зээлийг 1991, 1993
онуудад олгож байжээ. Монгол
Улсын Засгийн газар энэхүү
зээлийг хоол хүнс, нэн яаралтай
тоног, төхөөрөмж болон нефтийн
бүтээгдэхүүн импортлоход
ашигласан. Мөн 2009, 2012
онуудад нийт 50 сая ам.долларт
тэнцэх хэмжээний иений
хөнгөлөлттэй зээлийг төсвийн
зардлаа санхүүжүүлэхэд авч
байсан аж.
Харин энэ удаагийнх тав
дахь зээл юм. Тэгвэл энэхүү
зээлийн хөрөнгийг макро эдийн
засгийн тогтвортой удирдлагыг
хангах, нийгмийн эмзэг бүлэгт
туслалцаа үзүүлэх, эдийн
засгийн өсөлтийг дэмжихэд зар
цуулна гэдгээ Засгийн газраас
онцоллоо. Зээлийн санхүүжил
тийн хэлэлцээрийг УИХ соёрхон
батлах юм.
Үүнээс гадна Засгийн газрын
хуралдаанаар малын тэжээл,
өвсийг Гаалийн болон НӨАТаас энэ сарын 4-нөөс ирэх оны

зургадугаар сарын 30 хүртэл
хугацаанд чөлөөлөх шийдвэрийг
гаргалаа. Энэ дагуу малын 12
нэр төрлийн тэжээл, өвснөөс
татвар авахгүй юм.
850 сая ам.доллартай
•тэнцэх
хэмжээний иений
зээлийг гурван жилийн
хугацаанд Японы тал
хэсэгчлэн өгнө.

зээл хэлбэрээр
•нийтБарааны
7.3 тэрбум иений

зээлийг 1991, 1993 онуудад
олгосон.
2012 онуудад
•нийт2009,50 сая
ам.долларт

тэнцэх хэмжээний иений
хөнгөлөлттэй зээл авсан.
Энэхүү жагсаалтад тэжээлийн
өвс, хөх тариа, арвай, овъёос,
эрдэнэшиш, царгасны бутмал
болон хорголж багтжээ. Мөн

царгаснаас бусад ургамлын
болон багсармал хорголжин
тэжээл, ясны гурил, шар айраг
исгэх эсвэл дарсны нэрэлтээс
гарсан хаягдал, шаар, үр тариаг
татвараас чөлөөлнө. Үүнээс
гадна буурцагт ургамлыг
шигших, тээрэмдэх эсвэл бусад
боловсруулалт хийх үед гардаг
хорголжилсон, хорголжоогүй
хивэг, үртэс, бусад үлдэгдэл,
шар буурцагны шахдас, малын
бэлдмэл жагсаалтад багтсан
байна. Харин тэжээвэр амьтны
тэжээл татвараас чөлөөлөгдөх
жагсаалтад ороогүй гэв. Манай
улс жилд 1.2-1.4 сая тонн өвс
бэлтгэдэг байсан бол энэ жил
зуншлага муу, гантай байсан
учир 930 мянга орчим тонныг
л бэлтгэсэн байна. Тиймээс
Засгийн газраас дээрх арга
хэмжээг авчээ.
Түүнчлэн оффшор бүсэд
хамаарах гадаад улс, түүний
нутаг дэвсгэрийн жагсаалтыг
шинэчиллээ. Уг жагсаалтад
Сингапур, Хонконг, Швейцар
улсыг нэмж орууллаа.

БАЙНГЫН ХОРОО

Ерөнхийлөгчийн хориг
“бүдэрлээ”

» УУЛЗАЛТ
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх
Мянганы сорилтын
корпорацийн дэд
ерөнхийлөгчийн орлогч
Фатема Зумарыг хүлээн авч
уулзав. Энэ үеэр Монгол
Улсын 350 сая ам.доллар
хүртлэх санхүүжилтийг
баталгаажуулахаар шуурхай
ажиллаж байгаа хатагтай
Фатема Зумар хэллээ.
» НАМУУД
Ардчилсан намын анхан,
дунд шатны удирдах ажилтны
зөвлөгөөн өчигдөр Улаанбаатар
хотноо эхэллээ. Зөвлөгөөнд 330
сум, нийслэлийн 152 хорооны
Ардчилсан намын удирдах
ажилтнууд, идэвхтэн гишүүдээс
бүрдсэн 1150 хүн оролцож
байна. Энэ үеэр Ардчилсан
намын дарга С.Эрдэнэ улс
төрийн илтгэл тавьж, намын
шинэчлэлийн бодлогын
хэрэгжилтийн хүрээнд хийгдсэн
өөрчлөлт, шинэчлэлийн талаар
мэдээлэл өгөв.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
УИХ-ын Нийгмийн бодлого,
боловсрол, соёл, шинжлэх
ухааны байнгын хороо, Эрүүл
мэндийн яам хамтран “Эрүүл
мэнд, нөхөн үржихүй, инноваци”
сэдэвт хэлэлцүүлгийг Төрийн
ордонд зохион байгууллаа. Энэ
үеэр хэт төвлөрлийг сааруулах
замаар нөхөн үржихүйтэй
холбоотой асуудлыг шийдэх,
оношилгоонд зарцуулж
буй хөрөнгийг инновацид
зарцуулдаг байх, хүнс болон
эм зүйн салбарт хяналт тогтоох
зэрэг саналыг хэлэв.

ЭШЛЭЛ
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Б.Тогтох
ЗГМ
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
2018 оны төсвийг хэт үрэлгэн
байна хэмээн үзэж, зарлагын
хэсэгт хориг тавьсан юм. Энэхүү
хоригийг УИХ-ын Төсвийн
байнгын хорооны өчигдрийн
хуралдаанаар хэлэлцэж, хүлээн
авахаас татгалзав.
Ерөнхийлөгчийн хоригт
Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар
“Хоригийг уншиж үзэхэд хэд
хэдэн алдаа харагдаж байсан.
Тухайлбал, улсын төсөв болон
нэгдсэн төсвөө агуулгыг нь
ойлгоогүй холиод биччихсэн
байсан. УИХ нэгдсэн төсөв биш
зөвхөн улсын төсвийг баталдаг.
Нэгдсэн төсөв бол улсын төсөв,
орон нутгийн төсөв, нийгмийн
даатгалын сан зэрэг дөрвөн
бүрэлдэхүүнээс бүрддэг. Орон
нутгийн төсвийг аймгийн ИТХаар баталдаг. Тэгэхээр хоригт

бичихдээ өөрсдөдөө тааруулаад
тоогоо сонгочихсон бололтой.
Ядаж арваннэгдүгээр сарын 14нд баталсан 2018 оны төсвийн
алдагдлыг өнөөдрийг хүртэл
ДНБ-ий 9.5 хувь гэж ойлгож
байгаа нь үнэхээр харамсалтай.
Төсвийн алдагдлыг ДНБий найман хувьтай байхаар
төсөөлж баталсан. 1.5 хувиар
буулгана гэдэг 600 тэрбум
орчим төгрөгийн зөрүү юм”
хэмээн тайлбар өгөв.
Үргэлжлүүлэн тэрбээр “Төс
вийн зарлагыг бууруулахын тулд
Сангийн яам 2018 оны нэгдүгээр
сараас эхлэн ажиллахаар
болсон. 2019 оны төсвийн
төслийг боловсруулахдаа арга
хэмжээ нэг бүрийг нарийн
нягталж үзэхээр төлөвлөсөн.
Харин орлого нэмэх тал дээр
бодитой төлөвлөсөн зүйл
харагдахгүй байгаа. Өмнө нь
орлогоо хий хоосон төлөвлөж,
тэр хэрээр зарлагаа нэмж эцэст
нь төсвийн алдагдал, өр үүсдэг

буруу жишгийг хална. 2017 оны
дөрөвдүгээр сард ОУВС-гийн
“Өргөтгөсөн санхүүжилтийн
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхдээ
хүүхдийн мөнгийг 60 хувьд
олгохоор тохирсон. Засгийн
газар хүүхдийн мөнгийг 100
хувь олгох шийдвэрийг зурга
дугаар сард гаргасан. Энэ
шийдвэрийг ОУВС буруутгаж,
тайлбар нэхэн “Өргөтгөсөн
санхүүжилтийн хөтөлбөр”-өө
тодорхой хугацаагаар зог
соосон. Гэвч хоёр тал яриа
хэлэлцээр хийж, ойлголцсоноор
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлж
байна. Сангийн яам тодорхой
ажлуудыг хийж, хүүхдийн
мөнгийг 80 хувьд нь олгохоор
ажиллаж байгаа.
Үүний тулд бид зөвхөн
ОУВС төдийгүй 5.5 тэрбум
ам.долларын санхүүжилт олгож
буй донор байгууллагуудтай
ойлголцох шаардлагатай учир
нэлээн цаг хугацаа шаардаж
байна” гэлээ.

-Худалдааны талаарх асууд
луудыг БНХАУ шийдвэрлэнэ
гэсэн. Тодруулбал, Хятадын
тал Гашуунсухайт-Ганцмодны
боомтоор нүүрс тээвэрлэхэд
үүсэж буй хүндрэлийг шийдэхээр
ажиллаж байгаагаа бидэнд
илэрхийлж, энэ асуудлаар
санаа зоволтгүй байж болно
гэдэг амлалт өгсөн. БНХАУ-ын
талаас ойрын хугацаанд бодит
үр дүнгээ мэдрэгдэхүйц гаргана
гэж бид хүлээж байна.
Гадаад харилцааны сайд
Д.Цогтбаатар

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

› INFO@ZASAG.CO
Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй
холбогдоно уу.
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Нийтлэлчийн булан
Татварын
“диваажин”
болсон улс
орон, бүс
нутгийн “хар
жагсаалт”-ыг
дэлгэсний
дотор Монгол
Улс орчихсон
яваагаа давуу
тал болгож,
сул талаа засах
хэрэгтэй байна.

Хамгийн багадаа жилийн дараа
"хар жагсаалт"-аас гарна

Б.Ганбаяр / ЗГМ ©

Ìîíãîë, Европын
холбооны
õóäàëäààíû ýðãýëò
500 ñàÿ åâðîã
õýäèéíý äàâñàí
Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM
Бид өөрсдийнхөө муугаас болж
Европын холбооноос гаргасан
“Хар жагсаалт”-д багтчихлаа.
Ингэснээр олон улсын тавцанд
Монгол найдваргүй гэсэн
ойлголтыг буурал тивээр нэг
үлдээж орхив. Үүнийг одоо
баллуурдахад багагүй цаг хугацаа
орох нь дамжиггүй. Хамгийн
багадаа л Сангийн сайдын
хэлснээр нэг жил шаардахаар
байна. Хэрэв татварын ил тод
байдлаа дээшлүүлж чадвал шүү
дээ. Түүнээс улстөржиж, улсаа
хорлосоор байвал нөхцөл байдал
улам доройтно гэсэн үг.
Манай улсын худалдааны гол
түншүүдийн нэг нь Европын
холбоо байж ирсэн. Харамсалтай
нь, бид хариуцлагагүй байдлаасаа
болж хоёр талын худалдаа,
хөрөнгө оруулалт, бизнесийн
орчинд толбо суулгачих шиг
боллоо. Уг нь, хагас жилийн
өмнө Европын холбооныхон
Ж.Эрдэнэбатын Засгийн газарт
дээрх асуудлаар мэдэгдэл
хүргүүлсэн юм билээ. Гэтэл

тодорхой хариу арга хэмжээ
авалгүй явсаар “хатиг” улам
буглажээ. Үр дүнд нь Европын
зах зээлээс хөрөнгө оруулалт
татах боломж хумигдлаа.
Тэдэнтэй хийх бизнес ч зогсох
төлөвт шилжлээ.
Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар
өчигдөр үүсээд байгаа асуудлаар
сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийж,
зургаан сарын өмнө “Хар
жагсаалт”-д оролгүйгээр
үүнийг шийдэж болох байсныг
давхар хэллээ. Гэвч галт тэрэг
хэдийнэ хөдөлжээ. Европын
холбооныхон дэлхий нийтэд
шийдвэрээ танилцуулж, харин
манайх “орсон борооны хойноос
цув нөмрөв” гэгч болж байна.
Хэдий ийм боловч татварын
зохицуулалтын орчноо дахин
сайжруулах шаардл агатай
Сангийн сайд нүүр туллаа.
Өөрөөр хэлбэл, татварын
шинэчлэл үргэлжилж таарах
нь ээ. Ирэх хаврын чуулганаар
хэлэлцэх хуулийн төсөл ийнхүү
нэгээр нэмэгдэж байна. Тэр нь
Татварын ерөнхий хууль байх аж.
ОУВС-гийн “Өргөтгөсөн
санхүүжилтийн хөтөлбөр”-т
хамрагдах гээд өмнөх Засгийн
газар, ялангуяа Сангийн сайд
ажил ихтэй байсан гэж зөвтгөж
болох юм. Гэвч Европын холбоог
хэнэггүйхэн үйлдлээрээ цааш
нь “түлхчихжээ”. Тэр үед манай
улстөрчид юун Европын холбоог
бодох мантай байлаа. Айсуй
төрийн тэргүүний сонгуульд
ялалт байгуулах нь эрх баригч
намд илүү чухал байсан тул

Европын холбоог бараг л тоож
хараагүй аж. Засгийн газрын
шийдэмгий бус байдал өнөөдөр
“хар жагсаалт”-аар ил болж
байна. Энэ нь тус холбоотой
харилцдаг компани, аж ахуйн
нэгжийн харилцаанд тодорхой
хэмжээний эрсдэл авчирна.

Үүнийг одоо
баллуурдахад
багагүй цаг
хугацаа орох нь
дамжиггүй
Энэхүү эдийн засаг, улс
төрийн нэгдэл түүхэндээ анх
удаа харилцаа сул татварын
тогтолцоотой орнуудад хариуц
лага тооцож, хар болон саарал
жагсаалт гаргаж тавьсан нь энэ.
Үүнийг нь Монголыг оффшор
бүсээр зарлалаа хэмээн зөрөө
ойлгож, өчигдрийн турш ийм
утгатай мэдээлэл хөвөрлөө. Угтаа
бол татварын тогтолцооны хувьд
тодорхой шалгуур хангаагүй,
харилцан ашигтай татварын
төлөө Европын холбоотой
идэвхтэй хамтарч ажилладаггүй
17 оронтой цаашид хамтарч
ажиллах боломжгүй гэдгээ тэд
мэдэгдсэн юм. Үүнд сүржигнэх
шаардлага байхгүй мэт боловч
“сүүдэр”-тэй тал их байна.
Татварын “диваажин” болсон
улс орон, бүс нутгийн “хар

жагсаалт”-ыг дэлгэсний дотор
Монгол Улс орчихсон яваагаа
давуу тал болгож, сул талаа
засах хэрэгтэй болж байгаа
юм. Тухайлбал, Татварын
зорилгоор мэдээлэл солилцох,
мэдээллийн ил тод байдлын
Дэлхийн форумын гишүүн болох
эхний алхмаа хийх хэрэгтэй
байна. Мөн Эдийн засгийн
хамтын ажиллагаа, хөгжлийн
байгууллагаас гаргасан татварын
асуудлаарх харилцан туслах олон
талт конвенцид нэгдэх хэрэгцээ
үүсэв. Жагсаалтад багтсан 17
улсын тоонд татвар багатай,
оффшор бүсүүд багт ааг үй
байгааг олон улсын байгуул
лагууд шүүмжилж эхэллээ.
Европын холбоо болон
Монгол Улсын хоорондох
худалдааны нийт үнийн дүн
өнгөрсөн онд 500 сая еврог
хэдийнэ давжээ. Монголоос
тус холбоонд гаргасан экспорт
гэхэд 100 сая руу дөхсөн бол
Европын холбооноос Монголд
нийлүүлсэн экспорт 350 сая
евро болсон байна. Монгол
Улсын нийт гадаад худалдааны
10 орчим хувийг эзэлж буй тус
нэгдэл манай худалдааны гурав
дахь том түнш.
Засгийн газар ирэх долоо хо
ногийн ээлжит хуралдаанаараа
Европын холбооны “Хар жаг
саалт”-аас хэрхэн гарах арга
замыг авч хэлэлцэхýýð áîëîâ.
Энэ хүрээнд холбогдох яам,
агентлаг нийлсэн Ажлын хэсэг
байгуулах бололтой. Сангийн
сайд Ч.Хүрэлбаатар “Европын

холбоо манайхаас бусад орны
иргэд Монголын аж ахуйн
нэгж, арилжааны банкуудад
ямар хувь эзэмшиж байгаа
болон ямар данстай болох зэрэг
мэдээлэл ил тод байх ёстой гэсэн
øààðäëàãà тавьж байгаа. Өөрөөр
хэлбэл, гаднын улсын иргэдийн
татвар, арилжааны банкуудын
дансны мэдээллийг нээлттэй
солилцдог байх ёстой гэж үзñýí.
Үүнийг хуульд нийцүүлэхийн
тулд одоо хэрэгжиж буй хууль,
тогтоомжийг өөрчлөх шаард
лагатай болж байна. Татварын
байгууллагаар мэдээлэл авна
гэдэг татварын мэдээллийн сис
тем бий болгох, бусад оронтой
харилцах боломж íýã òàëààð

холбоо түүхэндээ анх
•удааТусхарилцаа
сул татварын
тогтолцоотой орнуудад
хариуцлага тооцож, хар
болон саарал жагсаалт
гаргаж тавьсан нь энэ.

Хоёр талын худалдааны
•харилцаа
хүчин төгөлдөр

болсноор 25 дахь жилтэйгээ
золгох гэж байна.
Монгол Улсын нийт
•гадаад
худалдааны 10

орчим хувийг эзэлж буй тус
нэгдэл манай худалдааны
гурав дахь том түнш.

бүрдүүлнэ.
Ýíý õ¿ðýýíä Татварын ерөн
хий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулна” гэв. Гадаадын шууд
хөрөнгө оруулалт татаж, түүгээр
мега төслүүдээ хөдөлгөх хүсэл
тээж яваа улсын хувьд шударга
бус татварын тогтолцоотой
гэж дэлхий нийтээр цоллуулах
нь хүсээд байх зүйл мөн гэж
үү. Ерөнхийлөгчийн сонгууль
өндөрлөж, наадам, найрын сар
үргэлжилж явсаар удалгүй Зас
гийн газрын тогтвортой байдал
ганхаж эхэлсэн. Төрийн эрхийг
атгах нам доторх гишүүдийн эрх
мэдлийн төлөөх тэмцэл Европын
холбоог анхаарлын төвөөс улам
холдуулжээ. Үүнийг санаж сэрэх
завдалгүй явсан түшээд одоо л
гэнэтийн “шок”-онд орчихоод
байна.
Монголын зарим бараа бүтээг
дэхүүн Европын холбооны зах
зээлд гаалийн татваргүй нэвтэрч
байгаа. Татварын өргөн боломж
эргээд Монголын эдийн засгийн
өсөлт, тогтвортой хөгжилд бодит
хувь нэмрээ оруулж байгааг
тоочих нь илүүц болов уу. Хоёр
талын худалдааны харилцаа
хүчин төгөлдөр болсноор 25
дахь жилтэйгээ золгох гэж
байна. Ийм баялаг түүхтэй
худалдаа, эдийн засгийн хамтын
ажиллагаанд татварын эрүүл бус
систем доголдол үүсгэж, бүхий
л харилцаа гацчихлаа. Өөрөө
унасан хүүхэд уйлдаггүй гэдэг.
Тиймээс Европын холбоонд
бид гомдол мэдүүлэх бус засаг
төрдөө үгээ хэлэх цаг ирлээ.

УХААРАЛ ХАЙРЛАХ УРАН ШОГ

Морьтны хишиг

Херлуф Бидструп Уран шог
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Нийгэм

П.Ганхуяг: Дархлаа тогтож амжаагүй
байхад малаа туугаад нүүчихдэг
Мялзан өвчний
тархалтыг
бууруулж,
хяналтандаа авсан
Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM
Монголд малын гоц халдварт
өвчин, тэр дундаа шүлхийн
тархалт эмх замбараагүй
тэлсээр нийслэлд хүртэл хоёр
тохиолдол гарсан. Өнөөдрийн
байдлаар хорио цээрийн дэглэм
үргэлжилж байна.
Бид энэ талаар ХХААХҮЯ-ны
харьяа Мал эмнэлэг үржлийн
газрын дарга П.Ганхуягтай
ярилцлаа.
-Малын гоц халдварт өвчний
тархалт өнөөдрийн байдлаар
ямар түвшинд байна вэ?
-Нөхцөл байдал хурцадмал
байдалтай байна. 2017 оны
нэгдүгээр сарын 28-нд Сүхбаатар
аймгийн Эрдэнэцагаан суманд
гарсан малын шүлхий өвчин
жилийн турш газар авсаар
найман аймаг, нийслэлийн 44
сум, дүүрэгт тархсан. Үүнээс
хорио цээрийн дэглэмтэй
хоёр аймгийн хоёр сум бий.
Тодруулбал, Сэлэнгэ аймгийн
Мандал, Хэнтий аймгийн
Цэнхэрмандал суманд тогтоосон
хорио цээрийн дэглэм үргэлжилж
байна.
-Вакцинжуулалт нийт ху
гац аандаа хийгдээгүйгээс
өвчлөл газар авах болсон
гэж яриад байгаа. Энэ онд
вакцинжуулалтыг хангалттай
түвшинд хийсэн үү?
- Он гарснаас хойш хоёр ч
удаа ОХУ-ын Хөдөө аж ахуйн
яамтай гэрээ хэлцэл хийж,
хүмүүнлэгийн тусламжаар
4.6 сая тун шүлхийн вакцин
нийлүүлэхээр болсон. Ингээд
энэ жил нэмэлт вакцин худалдан

авалгүйгээр вакцинжуулалтыг
явуулах боломжтой гэж төлөв
лөсөн. Гэвч ОХУ жилийнхээ
төсөвт багтаагаад нийт тун
вакциныг дөрвөн хэсэг болгон
хоёр жилийн хугацаанд хувааж
нийлүүлэх санал тавьсан. “Бэл
гийн морьны шүдийг үздэггүй”
гэгчээр бид хүлээн зөвшөөрөхөөс
аргагүй болсон. Эхний ээлжинд
3.8 сая тун вакциныг энэ онд
багтаан авч байна. Харин үлдсэн
тун вакциныг ирэх онд авах юм.
Үүний улмаас бидний тооцоолж
байсан вакцины тун өвчлөл
ихтэй аймгуудад хүрээгүй.
Өөрөөр хэлбэл зайлшүй нэмж
авахад хүргэсэн.
-Одоо нэмэлтээр вакцин авах
боломж байгаа юу?
-Уг нь бид улсын төсөвт
хэмнэлт хийх үүднээс тус
ламжийн вакцинаар болгоно
гэж төлөвлөж байсан. Гэвч яалт
ч байхгүй олон газар шүлхий
дэгдээд байгаа учир авахаас өөр
аргагүй болсон. Харин ОХУаас манай улсад гараад байгаа
шүлхий өвчний омог, хэвшилд
нь таарсан вакциныг зах зээлийн
үнээс хямдаар нийлүүлж байгаа.
Өөрөөр хэлбэл зах зээлд 1500
төгрөгийн үнэтэй вакциныг
820 төгрөгөөр авч байна. 4.8
сая тун вакцинаар үндсэндээ
тархалт өндөр байгаа аймгуудын
96 хувийг вакцинжуулалтад
хамруулаад байна.
-Вакцин тарьсан мал эргэж
өвчлөөд байгаа нь ямар
учиртай юм бэ?
-Өвчлөл буурахгүй байгаа нэг
шалтгаан нь вакциныг нэг л удаа
хийгээд орхичихдог. Бүр вакцин
хийнгүүт маргааш нь малаа
туугаад өөр тийшээ нүүчихдэг
талтай. Гэтэл дархлаа нь бүрэн
тогтож амжаагүй мал эргээд
өвчлөх магадлал өндөр байгаа.
Угтаа шүлхийн вакциныг 14
хоногийн хугацаатайгаар гурван
удаа давтан тарьснаар дархлаа
бүрэн тогтдог. Гэтэл манайд
нэг л удаа тариад орхичихдог.
Иймээс уг асуудлыг цэгцэлж

Шүлхий өвчин
өнгөрсөн
өвлийг бүтэн
дамнаж,
газар авсаар
одоогийн
байдлаар
найман аймаг,
нийслэлийн 44
сум, дүүрэгт
тархаад байна.

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

эхний удаагийн тарилгыг бүрэн
хийж дууссан. Харин хоёр
дахь удаагийн тарилга нь одоо
хийгдээд дуусаж байна. Ирэх
долоо хоногт зүүн гурван аймагт
хийчихвэл вакцинжуулалт
үндсэндээ дуусна.
-Харин мялзан өвчний тар
халт хэр байна вэ?
-Богино хугацаанд вакцин
жуулалт хийж, өвчлөлийг

нам
ж аасан. Түүнээс гадна
өнгөрсөн жил мялзан өвчин
бөхөнд халдсан. Гэвч бөхөнг
барьж авч чадахгүй учраас
тухайн үед баруун аймагт
хорио цээрийн дэглэм тогтоож
арга хэмжээ авсан. Мялзан
өвчний тархалтыг бууруулж,

хяналтандаа авсан. Гэхдээ
цаашид гурван жил малыг
вакцинжуулж байж малыг
эрү үлжү үлэх боломжтой.
Дэлхийн мал эмнэлгийн
байгууллага 2030 он гэхэд
мялзан өвчнөөс бүрэн ангижрах
зорилт тавьсан. Зүүн Азийн бүс

нутгийн хэмжээнд 2025 он гэхэд
бүрэн ангижирна гэж хөтөлбөр
гаргасан. Иймээс Монгол Улс
бусад оронтой хамтарч ажиллаж
байж өвчлөлийг зогсооно.
-Ер нь өвчтэй мал болон
малын махыг нийслэл, орон
нутагт худалдаалахгүй бай
хад хяналт тавьж чадаж байна
уу?
-Мал амьтныг хянадаг,
шинж илдэг, лабораторыг
нэгт
г эж, нэг удирдлагатай
болгох шаардлагатай байна.
Ингэж байж өвчлөлийг хянах
боломжтой. Харин одоогийн
байдлаар эцсийн хэрэглэгчид
хүрч байгаа шат дамжлага
бүрд гарал үүсэл, эрүүл
мэндийн гэрчилгээ шаарддаг
тогтолцоог туршиж үзэж
байна. Тодруулбал, Архангай
айгийн Өндөр-Улаан, Тариат
суманд хувийн мал эмнэлгийн
үйлчилгээ үзүүлж байгаа
эмнэлэгтэй гурвалсан гэрээ
хийж эхэлж байна. Өөрөөр
хэлбэл мал эмнэлэг, мах авч
буй үйлдвэр болон малчид
хоорондоо гэрээ байгуулах
юм. Ингээд гэрээ байгуулсны
дараа тухайн малын эрүүл
мэндийн талаарх мэдээллийг
бүрэн агуулсан чипийг малын
чихэнд зүүнэ. Үүнийг зөвхөн
малын эмч л зүүх эрхтэй. Гар
утасны аппликейшнээр 2G
системд суулгаж өгнө. Харин
үүнийг орон нутгийн хилээр
нэвтрэхдээ уншуулж, бүх
мэдээллийг өгөх юм. Хэрэв
гарал үүслийн гэрчилгээг
худлаа бөглөж, эрүүл гэж батлан
чип зүүсэн тохиолдолд малчин,
эмч хоёрт хариуцлага тооцно.
Ийм чип зүүгээгүй малыг орон
нутаг төдийгүй Улаанбаатар
хотын хилээр нэвтрүүлэхгүй.
Ерөнхийдөө эрү үл гэдэг
нь баталгаажаагүй малыг
сумын хэлээр нэвтрүүлэхийг
хориглоно.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Тендер шалгаруулалтын нэр:

Мал тооллого эхэллээ

“САЙЖРУУЛСАН ШАХМАЛ ТҮЛШ”
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-17/0208

“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.
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“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024
Утас: 70103131,
Факс: 70106065
ЦАХИМ ХУВИЛБАР

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Б.Энхжаргал

00780

Монгол орон даяар энэ жилийн
мал тооллого өнөөдрөөс эхэлж
байна. Энэ хүрээнд аймаг, сум,
багуудад мал тооллогын комиссыг
тухайн шатны Засаг даргаар
ахлуулан байгуулж, тооллогын
бэлтгэл, зохион байгуулалтыг
хангажээ.
Мал тооллогын комисс хариуц
сан нутаг дэвсгэртээ тооллогын
ажил хаанаас эхэлж, хаана дуус
гах талаар график төлөвлөгөө
гаргасан байна.

Мал тооллого нь мал аж
ахуйн салбарын үйл ажиллагааг
бодитой үнэлж, дүгнэх, макро
түвшний тооцооллыг үнэн зөв
тооцож, тодорхойлоход чухал ач
холбогдолтой.
Өнгөрсөн жилийн мал тоол
логоор Монгол Улсын малын тоо
толгой 61.5 саяд хүрсэн. Үүнээс
адуун сүргийн тоо толгой 3.6,
үхэр 4 мянга, тэмээ 401, хонь 27.8,
ямаа 25.5 мянган тоо толгойгоор
нэмэгдсэн юм.

ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

51 нэр төрлийн архи,
согтууруулах ундааг устгана
Архи, согтууруулах ундаа
үйлдвэрлэж, борлуулж, үйлчил
дэг 152 аж ахуйн нэгжийн тусгай
зөвшөөрлийг хүчингүй болгожээ.
Нийслэлийн Мэргэжлийн хя
налтын газраас явуулсан гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх
ажлын хүрээнд хийсэн шалгалтад
согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгч
65, импортлогч, худалдаа,
үйлчилгээ эрхлэгч 14194 аж
ахуйн нэгж хамрагджээ. Мөн
мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт
бодисыг худалдан борлуулагч,
импортлогч гурван аж ахуйн
нэгжийг шалгасан байна. Албаны

Огноо: 2017.12.07

эх сурвалжийн мэдээлснээр
хугацаа нь дууссан 51 нэр төрлийн
4663 шил буюу 92 сая төгрөгийн
архи, согтууруулах ундааг устгах
шийдвэр гарчээ. Мөн тусгай
зөвшөөрөлгүй худалдаалж байсан
112 нэрийн 4522 шил, нийт 31 сая
төгрөгийн архийг улсын орлогод
оруулахаар болсон байна.
Нийслэлийн хэмжээнд архи,
согтууруулах ундаа борлуулдаг,
үйлдвэрлэдэг болон үйлчилгээ
үзүүлдэг аж ахуйн нэгжид нийт
136 сая төгрөгийн тор
гууль
ногдуулж, төлбөрийг барагдуулсан
байна.

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Сайжруулсан
шахмал түлш” нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү барааны 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 төлбөргүй татаж авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 (тавин мянга) төгрөгийг
цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жил /2014, 2015, 2016 он/-ийн борлуулалтын орлогын дундаж
нь тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.
Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн
3 жил буюу 2014, 2015, 2016 оны аль нэг жилд тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30
хувиас багагүй ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт санал болгож
буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.
Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу /2015, 2016 он/
Тендерийн баталгааны үнийн дүн: 3,200,000 /гурван сая хоёр зуун мянга/ төгрөгийн дүнтэй
тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Цахим тендерт оролцогч цахим баталгаа гаргах эрх бүхий арилжааны банкаар цахим тендерийн
баталгаа гаргуулна.
Хүчинтэй байх хугацаа: 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийг дуустал хүчинтэй байна.
Тендерийг 2018 оны 1 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө системд ирүүлэх
ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 1 дүгээр
сарын 08-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 1012
тоот өрөөнд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж,
Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810
Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
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ЗГМ: Сурвалжилга
Ашиг хонжооны
араас улайрч буй
төлөөлөгчийн
газруудад хяналт
хэрэгтэй байна
1

Тэнд эр, эм, хөгшин, залуу
гээд эрүүл мэндийн шалт
гаанаар яара лтай зорих
иргэдийн төлөөлөл ч байлаа.
Визийн мэдүүлэг хүлээн авдаг
төлөөл өгчийн га зру удыг
той
р он орчуулга, нотариат,
зурагчин, банк, цайны газар
гээд нэн шаардлагатай бүх
үйлчилгээ нэг дор төвлөрчээ.
Материалаа өгөхөөр зэхэж

тэндхийн ажилтныг тойрон
хүрээлжээ. Хаалган дээр нь
“Виз мэдүүлэгчид эрс нэмэгдсэн
учир энэ сарыг дуустал өдөрт
50 хүний материал хүлээн авна”
гэсэн мэдэгдэл наасан байлаа.
Эндээс харахад, Солонгосыг
зорих иргэдийн тоо эрс өсчээ.
Иргэдийн урсгал ийн гэнэт
нэмэгдэх болсон шалтгаан
нь эдийн засгийн хүндрэлтэй
нөхцөл байдал юм.
Сүүлийн гурван жилийн
хугацаанд БНСУ-ыг зорих
монгол иргэдийн тоо огцом
нэмэгдэж, тус улсад бичиг
баримтгүй буюу хууль бусаар
амьдарч буй иргэд олширсныг
тус улсын ЭСЯ-наас мэдээлсэн.
Монгол Улсад нү үрлээд
буй эдийн засгийн хямрал,
ажилгүйдэл, ядуурал зэрэгтэй

Виз мэдүүлэг
авах газрын
үүдэнд нь иргэд
дугаарлаад
зогсчихсон,
визийн
мэдээлэл
авахаар
тэндхийн
ажилтныг
тойрон
хүрээлжээ.

Төлөөлөгчийн газруудыг цэгцлэх
цаг нэгэнт болжээ
байгаа хүмүүс дор бүрнээ нэг
л уцаартай байгаа харагдах
бөгөөд материал бүрдүүлэлттэй
холбоотой мэдээлэл асууж, яриа
өдөхөд “мэдэхгүй” гээд толгой
сэгсрэв. Гэсэн атлаа тэндхийн
ажилтнуудын ая талыг харж,
дургүйг нь хүргэчихгүйг
хичээх аж. Ингэж байтал
хар саарал өнгийн гадуур
хувцастай, 30 гаруй насны
нэгэн залуу материал хүлээн
авдаг ажилтантай маргаж
эхлэв. Тэндхийн ажилтан
“Яагаад пээдэлзээд байна,
байр барьцаалсан болохоор
томроод байгаа юм байна, тээ.
Материалыг чинь авахгүй, за
юу” гэж залууг сүрдүүлж, нэлээд
маргасны эцэст учраа олох шиг
болов. Тэр залуугаас ямар
асуудал үүссэнийг тодруулахад
“Манай эхнэр Солонгост байдаг
юм. Ердөө 10 хоночихоод л
буцаад ирэх учир аяллын
виз мэдүүлсэн. Гэтэл миний
бүрдүүлсэн материалыг дутуу
харчихаад өөдөөс загнахаар нь
жаахан маргачихлаа. Гэхдээ энд
харин ч дараалал, хүнд суртал нь
гайгүй байна. Бусад газар аймар
байна. Бүр энэ сарын дугаараа
тараагаад дуусчихсан байсан”
гэв.
Дараа нь ойролцоо байрлах
бас нэгэн төлөөлөгчийн
газарт очив. Мөн л үүдэнд нь
иргэд дугаарлаад зогсчихсон,
визийн мэдээлэл авахаар

шууд холбоотой, сайн, муу олон
асуудал үүсээд байгаагийн нэг
нь энэ.
БНСУ-ын ЭСЯ-наас өг
сөн мэдээллээр өнгөрсөн
гуравдугаар сарын байдлаар тус
улсад Монгол Улсын 7000 иргэн
албан ёсны бичиг баримтгүй
буюу бидний хэлж заншсанаар
хараар амьдарч байна.

Сүүлийн гурван
жилд БНСУ-ыг
зорих иргэдийн
тоо эрс нэмэгдсэн
Монголчууд аяллын виз
мэдүүлчихээд 90 хоног буюу
гурван сарын хугацаагаа
хэтрүүлж ажиллах, улмаар
харлаж үлдэж байгаа нь
бизнесийн болон эмнэлгийн виз
мэдүүлж буй иргэдийг хөлдөө
чирч буй. Жишээлбэл, бөөрний
архаг дутагдлын дөрөвдүгээр
шатанд орсон 27 настай бүсгүй
БНСУ-д эмчлүүлэхээр эмнэлгээ
сонгож, цаг товлосон аж. Улмаар
БНСУ-ын виз мэдүүлгийн нэр
бүхий төлөөлөгчийн газарт
хандан, визийн материалаа
өгтөл тухайн газар нь яаралтай
эмчилгээ хийлгэх ёстой өвчтэй
бүсгүйн материалд хайхрамжгүй
хандаж, материалыг нь ажлын

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

3-4 долоо хоногт гаргах буюу
хүлээх нөхцөлтэйгөөр бүртгэж
авчээ. Үүний улмаас Солонгост
эмчлүүлэхээр тохирсон бүх
эмчилгээ, хагалгааны цагаа
хойшлуулахаас эхлээд олон
хүндрэл түүнд тулгарчээ. Энэ
бол визийн хуурамч материал
бүрдүүлдэг, Солонгост очоод
харладаг мон гол ч у удын
хэнэггүй зангаас болж, тусламж
авах ёстой хүн нь хэрхэн хохирч
буйг харуулсан бодит жишээ.
БНСУ-ын ЭСЯ-нд өдөрт
дунджаар 130-140 хүн виз
хүсэж, ханддаг аж. Солонгосын
тал хамгийн түрүүнд виз
мэдүүлэгчдийн үнэн шударга
байдалд ихээхэн анхаарал
хандуулдаг төдийгүй 90
хоно
г ийн аяллын зорилгыг
үнэн зөвөөр мэдүүлэхийг
чухалчилдаг. Гэтэл манайхан
нийгмийн даатгал төлсөн
баримт, банкны баталгааг
хуурамчаар хүртэл үйлддэг
гэх. Элчин сайдын яамныхан
өдөрт 20 орчим хуурамч баримт
илрүүлдэг гэсэн тооцоо ч гарга
жээ. Үүнээс болж Солонгосын
тал итгэх аргагүй болсноос
үнэн зөв мэдүүлсэн хүмүүсийн
материалыг буцаах тохиолдол
цөөнгүй гарах болжээ.
Нөгөөтэйгүүр, хүний амь
настай холбоотой асуудалд
виз мэдүүлгийн төлөөлөгчийн
газар ямар ч хайхрамжгүй,
хүнд сурталтай хандаж буйг

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

ВИЗ МЭДҮҮЛЭГЧИД ЖИЛ ИРЭХ
ТУСАМ ӨСӨЖ БАЙНА

75
улсад

145

орчим мянган монгол хүн амьдарч байна

36,000

БНСУ-д иргэн байдаг

33,000
55,000
67,000

2012-2014 онд
2015 онд
2016 онд

600

2016 оны X сараас 2017 оны III сард өдөр
тутам 600 хүн виз мэдүүлж байна.
БНСУ-ын Элчин сайдын яам ©

Засгийн газрын мэдээ сонины
2018 оны I улирлын захиалга эхэллээ
Улиралд: 30,000₮ (63 дугаар)
Хагас жилд: 60,000₮ (127 дугаар)
Бүтэн жилд: 120,000₮ (254 дугаар)
Нэмэлт захиалга: 21,000₮ (42 дугаар)

Утас: 7010 3131, 9990 3581
tdbpay үйлчилгээгээр цахим
сонин худалдан авах
Та энэхүү QR кодыг
уншуулан гүйлгээний утга
хэсэгт өөрийн и-мэйл
хаяг, утасны дугаараа
бүртгүүлэн дижитал
сонинг захиална уу?
Таны эрх ажлын
8 цагийн дотор идэвхжих
болно.

Соёлт хүний өглөө
сонин уншихаас эхэлдэг

ч бас харж болохоор. Өнөөдөр
виз мэдүүлэг хүлээн авдаг
төлөөлөгчийн газрууд давхар
зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэж,
зөвлөгөө, орчуулга, нотариатын
үйлчилгээ үзүүлж байгаа нь
ашиг сонирхлын зөрчилтэй
байгааг шууд илтгэж байгаа
юм. Тухайлбал, визийн ху
раам
ж ид нэг хүнээс 9000,
орчуулах материалаас хамаарч
30-40 мянган төгрөг тооцож
авдаг байна. Тиймээс л эдгээр
төлөөлөгчийн газар “Зөвхөн
өөрсдийн дэргэдэх товчоонд
о рч у у лс а н
м а т е ри а л ы г
хүлээн авна” гэсэн бүдүүлэг,
хүний эрхэнд халдсан дүрэм
журам зохиосон нь иргэдийг
бухимдуулж, ихэд хохироож
буй. Тодруулбал, тухайн газарт
виз мэдүүлэхээр бол заавал
тэдний зааж өгсөн газарт
материалаа орчуулуулах ёстой.
Хэрэв өөр газраар материалаа
орчуулуулсан бол хүлээн
авахаас татгалздаг байна.
Жишээлбэл, өчигдөр миний
орсон виз мэдүүлгийн газруудад
надад визийн зөвлөгөө өгөх нэг ч
завтай хүн байгаагүй төдийгүй
14.00 цагаас хойш ир гэж хэлсэн.
Харин замд таарсан БНСУ-ын
виз зуучлалын байгууллагаар
орж, зөвлөгөө авахыг хүсэхэд
ямар ч цаг хугацаа заалгүй,
ердөө л тавхан минутын дотор
ямар бичиг баримт бүрдүүлэх
ёстой тухай хэлсэн юм.
Уг нь иргэд хаана хүнд
суртал, чирэгдэл байхгүй
байна, тэр газарт хандаж,
үйлчлүүлэх хүсэлтэй байдаг.
Гэтэл виз хүлээн авдаг гэсэн
давуу талаа ашиглан БНСУ-ын
виз мэдүүлгийн төлөөлөгчийн
газрууд иргэдийг чирэгдүүлж,
хохироосоор байгааг яах вэ.
Үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй
энэ газрууд иргэдийг дорд үзэж,
дээрэлхсэн маягтай, хувийн
үзэмжээр хандаж байгаа нь
байж боломгүй хэрэг. Ерөөс
ямар ч улсын ЭСЯ факсаар
ирүүлсэн материалыг хүртэл
эх хувийн нэгэн адил тооцдог.
Шаардлагатай гэж үзвэл
урилгын үнэн зөвийг урьсан
байгууллагын утас, хаягаар
орж, өөрсдөө баталгаажуулдаг
жишиг нэвтрүүлээд удаж буй.
Гэтэл Монгол Улс дахь БНСУын ЭСЯ-ны визийг төлөөлөх
эрх авсан газрууд хэчнээн
яаралтай байсан ч, заавал эх
хувь шаардаж, хүнд суртал
гаргаж буй нь ийнхүү хэрээс
хэтэрчээ. Материал хүлээн
авахтай шийдэл гаргахаа болъё
гэхэд иргэдэд олгодог дугаарын
асуудлаа шийдэж болдоггүй
хэрэг үү. Сүүлд Чехийн ЭСЯ
дугаар тараахтай холбоотой
асуудал үүсэж, улмаар иргэдэд
суурин утсаар дараалал өгдөг
болсноор асуудал нэг тийш
шийдэгдсэн. Тиймээс Монгол
Улсын Гадаад харилцааны яам,
БНСУ-ын ЭСЯ виз мэдүүлгийн
төлөөлөгчийн га зру удад
шалгалт явуулж, хяналт тавьж,
хэт ашиг хонжооны араас улайрч
байгаа даварсан үйлдэлд нь
анхаарал хандуулж, тоог нь
цөөлөх эсвэл чаддаг нэгэнд нь
эрхийг нь шилжүүлэх ажлыг
яаралтай зохион байгуулах цаг
нь болжээ.
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Сурталчилгаа

АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц,
барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны
өдрийн 10 цагт тус газрын байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2017 оны 12 дугаар сарын
21-ний өдрийн 14.00 - 17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын
нэг цэгийн өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд тушааж
баримтын нэг хувийг авчирна. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн
гудамж-3, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц,
барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны
өдрийн 10 цагт тус газрын байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2017 оны 12 дугаар сарын
21-ний өдрийн 14.00 - 17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын
нэг цэгийн өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд тушааж
баримтын нэг хувийг авчирна. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн
гудамж-3, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах
албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 10 цагт албаны байранд
зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын нэг цэгийн өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна.
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn
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ZGM DAILY

EU to monitor Mongolia's
tax system

President's veto revoked

12th Session of UNESCO's
ICH held

The President to pay a visit
to China

Mongolia failed to meet key criteria on exchange
of financial information.

81.8 percent of the Standing Committee members
disapproved.

Mongolian traditional practices of worshiping the
sacred sites to the ICH Urgent Safeguarding List.

The visit will coincide with the SCO meeting.

ZGM: HIGHLIGHTS
POLITICS

The President will visit
Beijing to coincide with
the Shanghai Cooperation
Organization (SCO) meeting.
The exact date has not been
scheduled yet.
Kazuhiko Koshikawa, Executive Senior Vice President
of the Japan International
Cooperation Agency, is on
an official visit to Mongolia.
Prime Minister received
the delegation to discuss
establishment of Ulaanbaatar International Airport,
development of SMEs and
broadening bilateral cooperation in environmental
preservation.

ECONOMY

Cabinet exempts animal feed
from customs duty and VAT
until June 30, 2018.
Mongolia's Sustainable
Development Goals and
Current Status of Appropriate Work report released.
Average wage of 2016 shows
8 times increase compared
to 2001.
Development Bank of Mongolia signed a Memorandum
of Understanding on Cooperation with ISO Mongolia LLC.
DBM to introduce standard
of ‘Anti-bribery management
system within the frames of
the memorandum.

SOCIETY

Intergovernmental Committee for Safeguarding
Intangible Cultural Heritage
of UNESCO inscribes the
Mongolian nomination file
titled "Mongolian traditional
practices of worshiping
the sacred sites" to the ICH
Urgent Safeguarding List.
The State Academic Theatre
of Opera and Ballet to perform La Traviata by Giuseppe
Verdi on December 09-10.

STOCK MARKET

EU blacklists Mongolia: Major
tax reforms expected
EU demands the
listed countries
to change their
tax laws
Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM
Mongolia has been listed on the
first ever European Union list of
non-cooperative tax jurisdictions
during the EU Finance Ministers’
meeting in Brussels. The EU put
17 non-European countries on a
blacklist of those it deems guilty
of unfairly offering tax avoidance
schemes. Beyond these nations,
over 40 more were put on a “grey
list” to be monitored until they are
fully committed to reforms.
According to the EU, specific
situations of developing coun
tries were taken fully into account
throughout the listing process
and excluded the least developed
countries. In other words, EU as
sessed Mongolian tax system as
non-transparent and harmful, and
listed as a “tax haven” with full
assessment of its economic sit
uation. Mongolia failed to meet
key criteria on exchange of finan
cial information, the Organization
for Economic Cooperation and
Development's (OECD) Com
mon Reporting Standard, as well
as corporate tax reforms such as
the OECD base erosion and profit
shifting guidelines. The EU said
those blacklisted had refused to
cooperate and change their way
after almost one year of consul
tations.
Pierre Moscovici, Commission
er for Economic and Financial
Affairs, Taxation and Customs,
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highlighted that the countries
included in the list must change
their tax laws as soon as possible
and said “We must do everything
we can to keep up the pressure on
all these countries. We must not
accept unfair tax competition and
opacity.”
Following the process, the EU
funding of the European Fund
for Sustainable Development
(EFSD), the European Fund for
Strategic Investment (EFSI) and
the External Lending Mandate
(ELM) will not be channelled.
Only direct investment (i.e. fund
ing for projects on the ground)
will be allowed, to preserve de
velopment and sustainability ob
jectives.

In the proposed transparency
requirements for intermediaries, a
tax scheme routed through an EU
listed country will be automatical
ly reportable to tax authorities.

EU's penalties on
the blacklisted
countries still need
to be confirmed
The EU reported that it is also
examining legislation in other
policy areas, to see where further
consequences for listed countries

can be introduced.
The EU's penalties on the
blacklisted countries still need to
be confirmed. In the meantime,
the threat of being blacklisted
and sanctioned has spurred many
countries to cooperate with the
EU, a sign that public shaming
alone will have an impact, said
EU legislator Tom Vandenkend
elaere of the EPP Christian Dem
ocrats.
The EU reported that a set of
countermeasures will soon be tak
en, such as increased monitoring
and audits, withholding taxes,
special documentation require
ments and anti-abuse provisions.
As a first step, a letter will be
sent to explain the decision and

INVITATION FOR BID
Bid name:

what they can do to be de-listed
and the EU will continue to moni
tor closely, to ensure that commit
ments are fulfilled. The list will be
updated at least once a year.
The Socialist S&D group said
that the blacklist could have been
much more inclusive, even in
cluding EU countries. Others, too,
were asking why countries like
Luxembourg, Malta and Britain whose crown dependency Isle of
Man featured prominently in the
Paradise Papers - were not includ
ed. “Tax havens inside the EU
are missing as well. If we want to
fight tax avoidance credibly on a
global stage, we must also put our
own house in order,” said Social
ist legislator Peter Simon said.

Date: December 07, 2017

Supply of high quality patent fuel

Bid reference number:

NKHAAG-17/0208

The Procurement agency of Capital City like to invite the eligible bidders to submit their electronic
bids for supply of high quality patent fuel.

Ganbayar.B / ZGM©

1,273

1,200

17 blacklisted territories:

Standing Committee on Legal
Affairs disapproves President’s veto

MSE ALL
(Three months to date)
1,300

British territories/ dependencies on notice
Other territories on notice

POLITICS

On December 06, 974,411 shares
of 22 firms listed as Tier I, II, and
III were traded. 2 firms’ shares in
creased in price, 16 decreased and
4 remained unchanged. Gwutal
JSC /GTL/ was the top performer,
increasing 2.05 percent, where
as Ulaansan JSC /UNS/ was the
worst performer. On the secondary
market, 676 bonds with a value of
MNT67.0 million were traded.

7

Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM
The Parliament’s Standing
Committee on Legal Affairs dis
approved the President’s veto on
expenditure section of 2018 State
Budget.
Minister of Finance Khurel
baatar Chimed remarked “There
is a necessity to increase expendi
ture. Most of the investment costs
are allocated to increase access to
schools, kindergartens, improve
their environment and quality. As
for the children’s incentives, the
amount has been limited to 60
percent. An effort is being made
to increase it to 80 percent. It is
taking longer than expected since
a total of USD 5.5 billion foreign
loan and non-refundable aid are
being provided and the conditions
of donor countries have to be co
ordinated.”
Chief of Staff of the President
Enkhbold Zandaakhuu said “Min
istry of Finance has allocated bud
get to several uncertain projects.
MNT 30 million has been planned
for buying a car for a local gover

nor of a bag (smallest administra
tive unit). There is no need to build
agency office for aimags. Such as
this, there are many opportunities
to reduce budget expense. It is
wrong for the Parliament to be al
locating MNT 3 billion for it. This
was abolished during the previous
government’s term. The veto is
advising the government to im
prove budget reform. The Parlia
ment members only approved the
budget because the amount were
in integer.”
Parliament member Bold Lu
vsanvandan addressed “I hope the
Parliament will approve the veto.
Instead of approving budget for
unplanned works, give the money
to the children. We are consulting
with international organizations
on ways to increase the number of
children to get the “child money”.
Social welfare policy should not
be decided by only the majority.
The veto should not be rushed and
disapproved this early in the week.
It has to be discussed thoroughly.”
The veto was disapproved by
81.8 percent vote from 11 mem
bers that were present at the meet
ing.

This bid of goods is being advertised through e-procurement system, thus the detailed information
and electronic bidding document may be obtained from www.tender.gov.mn
50.000 tugrugs (fifty thousand) should be paid by the interested eligible bidders through e-banking
system prior to submission of their bids.
Bid shall be valid for 45 days from the date of bid opening.
Bid documents shall consist of the following:
Interested bidders should meet with the following financial and work experience requirements:
1. Sales revenue: Sales revenue of any one year for last 3 years (2014, 2015, 2016) should not be
less than 30 percent of the proposed total bid price.
2. The amount of easily convertible assets and the available loan: It should not be less than 30
percent of the proposed total bid price.
3. Number of years to provide information on experience of similar work performed: Bidder
should have experience of supplying similar goods which has value of not less than 50 percent of
the proposed total bid price for any one year for last 3 years (2014, 2015, 2016).
4. Total year of submitting financial report: Last 2 years’ (2015 and 2016) financial reports should
be enclosed with the bidding documents.
5. The amount of Bid security: The following sum of bid security should be submitted with the bid:
3,200,000 tugrug (three million and two hundred thousand). E-bidder shall submit e-bid security
through an authorized commercial bank. Bid security validity date: 22 March, 2017
Bids must be delivered to the address of e-procurement system prior 10:00 am on January 08, 2018
and will be publicly opened in the presence of interested bidders’ designated representatives, at 10:30
am on January 08, 2017 in Bid opening room 1012 of the Procurement Agency of Capital city.
Foreign bidder is eligible to submit a bid.
Margin of domestic preference shall be applied.
Interested eligible bidders may obtain further information from the following address:
The Procurement agency of the Capital City,
10th floor, Capital governing office building-4, Sambuu street, Bagatoiruu 15, Chingeltei
district, Ulaanbaatar, Mongolia
Phone: 75757810
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Лавлах
УЛААНБААТАР

ТВ ХӨТӨЛБӨР

Нийтийн
тээвэрт
байгалийн хий
ашиглана

Б.Баярмаа
ЗГМ
Нийслэлийн нийтийн тээвэрт
хэрэглэж буй их хэмжээний хорт
бодис ялгаруулдаг дизель түлшийг
халах, байгалийн хийг ашиглах
төслийг ирэх оны хоёрдугаар
улирал гэхэд нэвтрүүлэхээр
төлөвлөж байна. “Улаанбаатар
хотын хөгжлийн корпораци” ХК
нь нийслэлийг хөгжүүлэх 20202030 оны төлөвлөгөөний дагуу
уг төслийг хариуцаж буй юм.
Энэ төслийг БНСУ-ын хөрөнгө
оруулалтаар хэрэгжүүлэх бөгөөд
тусгай зориулалтын “Улаанбаатар
байгалийн хий” компани
байгуулжээ.
Төслийн хүрээнд төр, хувийн
хэвшлийн түншлэлээр 28.4 тэрбум
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийх
аж. Нийслэлд байгалийн шатдаг
хий агуулах цэгүүдийг барих дэд
бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэсэн
гэдгийг албаны “Улаанбаатар
байгалийн хий” компанийн
удирдлагууд онцоллоо.
Нийтийн тээврийн хэрэгсэл нь
Улаанбаатар хотын хорт утааны
11 хувийг эзэлдэг бөгөөд хүнд
ногдох хүлэмжийн хийн ялгарал
өндөр байдаг юм.

ЭРҮҮЛ МЭНД

Цусны даралт
үнэгүй оношилно
Улсын Гуравдугаар Төв
Эмнэлгийн эмч нар “Хаан банк”ны зарим тооцооны төвүүдэд
байрлаж, иргэдэд цусны даралт
ихсэх өвчний эрт илрүүлэх
оношилгоо хийж эхэллээ.
“Нийгмийн Эрүүл мэндийг
дэмжих жил”-ийн хүрээнд тус
эмнэлэг “Хаан банк”-тай хамтран
гурав хоногийн аян өрнүүлж
байна. Иргэд маргааш хүртэл
Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар,
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх
тус банкны салбаруудад 07.4009.00 цагийн хооронд очиж
үнэ төлбөргүй оношилгоонд
хамрагдах боломжтой.
Эмч нар цусны даралт үзэхээс
гадна биеийн жин, өндөр,
бүсэлхийн тойрог хэмжиж,
цусанд сахар тодорхойлно.
Түүнчлэн, зүрхний цахилгаан
бичлэг хийн, артерийн даралт
ихсэх өвчин болон бусад зүрх
судасны өвчний эрсдлийн үнэлгээ
хийх аж.

ОНЦЛОХ ҮЗВЭР

MNB

Bloomberg

Боловсрол

Монгол ТВ

08.00

07.00 “Монголын
шинэ өглөө”
хөтөлбөр

07.00 “Алсын
хараа”
нэвтрүүлэг

08.45
“Монголчууд ХХ
зууны эхэнд”
нэвтрүүлэг

09.30 “Тог тог
тог” хүүхдийн
нэвтрүүлэг

12.00

11.00 “Монголын
мэдээ” хөтөлбөр

11.30 “Бизнес
аялал” нэвтрүүлэг

11.20 “Оддын
академи” шоу
нэвтрүүлэг

12.00 “Хөтөч”
мэдээллийн
хөтөлбөр

14.00

15.40 “Туульсын
хаан Жангар” 3
дугаар хэсэг

15.00 "Бизнесийн
төв цэг” хөтөлбөр

15.40 “Аугаа
уран зургууд”
нэвтрүүлэг

15.30
“Анагаагч” ОАК
7 дугаар анги

17.50 “Аниргүйн
алхам”

17.00 "Bloomberg
Surveillance”
нэвтрүүлэг

19.00 "Бидний
хүүхдүүд” ОАК 37
дугаар анги

17.30 “Пэппа
торой”
хүүхэлдэйн кино
13-16 дугаар
хэсэг

19.25 “Алт
нийлүүлэлтийн
сүлжээ”

20.30 “Эврика”
нэвтрүүлэг

21.00 “Аяыг таа”
шоу нэвтрүүлэг

20.00 "Оргил
цаг” мэдээллийн
хөтөлбөр

18.00

20.00

21.10 “Соёл эрдэнэ” 21.00 “Мөнгөний
хөтөлбөр
урсгал” хөтөлбөр

22.00

22.00 "Нууц
материалууд” ОАК
/seаson 2/ 8 дугаар
анги

22.30 “Хавай 50” ОАК /seаson 7/
18 дугаар анги

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ
1

4

5

6

хатан
12. Монгол орны
төв цэг оршдог сум
(Өвөрхангай)
13. Гоц
14. Дарангуйлагч
С.Хусейний дэглэмд
байсан улс
15. Биеийн төлөөний
үг
16. Цөлжилтөд гол
нөлөөлдөг мал

7

8
9
12

10 11

14

13

15

16

17
18

19

БОСООГООР:
1. Даншигийн ах дүү
их аваргуудын нэг
(сэцэн хан)
2. Шашныг
хамгаалагч арван
хангалын нэг,
урлагийн бурхан
Янжинлхамын
догшин дүр

10. Хөгжмийн
нот
12. Гарт зүүдэг
гоёл
16. Шийтгэл
17. АНУ-ын 40
дэх Ерөнхийлөгч

Ж А Н
ХӨНДЛӨНГӨӨР:
Б
1. "Тунгалаг Тамир"
Ш А
романы нэгэн гол дүр
А
4. Мушгиа голын
Н
нэрээр нэрлэгдсэн
У Х А
Оросын хот
Ж
Б
9. Сараантан овогт
И
Б
хамаардаг ургамал
Г
У
А
буюу Анхил сонгино

3. Сүхбаатар аймгийн
харьяат алдарт уяач
5. Монгол улсын
XX-р зууны манлай
тамирчин
6. Украйн улсын
нийслэл
7. Түлш
8. Их, маш гэсэн үг
11. Чингис хааны нэг

Ц А
С
Р А
О
М О
А

Н Н
А
В Ж
А
Н О
Д
А
А Я Н З

О Р
О
А М
И
С
Т А
Л
А Г
А

9 6 2 4
9 6

1

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

Өмнөх дугаарын хариу / 12.06

О В
Ц
А
Н
А З
Э
Г
Я С

7
8
8
5
4
7
1
3
2
6
9

XII.8
-8o 6 м/с
-20o 5 м/с

XII.7
-10o 6 м/с
-21o 5 м/с

УЛААНБААТАР

Үүл багасна

XII.9
-10o 7 м/с
-18o 6 м/с

Үүлшинэ

7
6
7
1
8
3
2
9
4
5

9
8
5
6
4
7
3
1
2

6
2
4
3
1
5
9
7
8
6

УВС

-6o
-16o

-14o
-23o

БАЯН-ӨЛГИЙ

-9
-21o
o

ЗАВХАН
ХОВД

-6o
-18o

ХӨВСГӨЛ

СЭЛЭНГЭ

-7o
-17o

-8o
-21o

o

ТӨВ

АРХАНГАЙ

-3
-15o

-12
-25o

o

o

ӨВӨРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

-9o
-22o

БАЯНХОНГОР

-5
-20o
o

Багавтар үүлтэй

Багавтар үүлтэй

-8o
-20o

БУЛГАН

-13
-26o

XII.11
-13o 6 м/с
-24o 5 м/с

ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН

ДОРНОД
ХЭНТИЙ

-12o
-21o

-10o
-24o

ГОВЬ-СҮМБЭР

ДУНДГОВЬ

-3o
-16o

-4o
-18o

-7o
-16o

СҮХБААТАР

-8o
-20o

-8
-20o
o

ДОРНОГОВЬ

-5o
-14o

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2

5

4
2
6
3
7
1
5
9
8

1
7
1
9
4
8
5
6
2
3

БУЯНТ УХАА ЦОГЦОЛБОР
ОХУ-ын “Любэ” хамтлагийн тоглолт
маргааш, нөгөөдөр болно. Тоглолтын
энгийн тасалбар 40-65 мянган
төгрөгийн үнэтэй. Харин VIP буюу
онцгой тасалбарыг 300 мянган
төгрөгөөр борлуулж байна.
ТУСГААР ТОГТНОЛЫН
ОРДОН
Монгол Улсын Морин хуурын чуулгын
жил бүр уламжлал болгон зохион
байгуулдаг шинэ жилийн тоглолт энэ
сарын 24-нд болно.
CORPORATE CONVENTION
CENTRE
Монгол-Америкийн Балетын
Хөтөлбөрийн залуу бүжигчид болон
Номадик Балет Продакшны уран
бүтээлчид хамтарсан “Амьдралыг
тэтгэгч H2O” модерн балетыг
толилуулна. Энэ сарын 14-нд болох уг
тоглолт цаашид ус, хөрс, хог хаягдал
зэрэг экологийн сэдвээр үргэлжлэх аж.

ЗУРХАЙ
5
3
8
2
9
6
4
7
1

(Өмнөх дугаарын хариу)

XII.10
-10o 7 м/с
-21o 5 м/с

Үүлшинэ

8
7
4

ЧОЙЖИН СҮИТС
“Бамбуу” театрын хамгийн
анхны уран бүтээл болох "Гурван
бяцхан тоорой" хүүхдийн жүжгийг
багачуудад зориулан амралтын
өдрүүдэд тоглож эхэллээ. Уг жүжгээр
дамжуулан монгол ардын сургаал
үгсийг хүүхдүүдэд ойлгуулсан
сургамжит жүжиг юм. Жүжгийн
тасалбар 10-15 мянган төгрөгийн
үнэтэй.

2 9

ЦАГ АГААР

-4o
-18o

Нийслэлийн онцгой байдлын
газраас хурц гэрэл цацруулж,
чанга дуу чимээ гаргадаг
баяр ёслолын зориулалтаар
ашигладаг хэрэгслийн аюулгүй
байдалд шалгалт хийж эхэллээ.
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт шинэ
жилийн баяр тэмдэглэх, хүлээн
авалт зохион байгуулах газрууд
болон томоохон, худалдааны төв,
захуудад худалдаалж буй салют,
бенгалийн гал зэрэг нь чанар,
аюулгүй байдлын шаардлага
хангаж буй эсэхэд хяналт тавьж
буй юм.
Төрийн захиргааны байгуул
лага, сургууль, эмнэлэг, зах,
задгай талбайд дээрх төрлийн
барааг борлуулахыг хориглодог.
Ялангуяа хүүхдүүдэд ийм
тэсэрдэг хэрэгсэл худалдахгүй
байхыг хатуу сануулж байна. Уг
шалгалт энэ сарын 31-н хүртэл
үргэлжлэх юм байна.

УДБЭТ
Сонгодог урлагийн шилдэг уран
бүтээлчдийн “Virtuoso” нэгдсэн тоглолт
энэ сарын 12-ны 19.00 цагт болно.
180 минут үргэлжлэх уг тоглолтын
тасалбар суудлаасаа хамаарч 30-50
мянган төгрөгийн үнэтэй.

Шинэ жилийн баяраар дэлхийн олон
орны үзэгчдэд хамгийн олон удаа хүрдэг
“Цөмөөхэй” бүжгэн жүжгийг энэ сарын
21-24-нд УДБЭТ-ын тайзнаа толилуулна.
П.И.Чайковскийн “Цөмөөхэй” бүжгэн
жүжиг нь анх 1892 онд Петербургийн
Мариинский театрт үзэгчдийн хүртээл
болж байжээ. Зохиолч Мариус Петипа
Э.Т.А.Хоффманы "Цөмөөхэй ба Хулганы
хаан" зохиолоос сэдэвлэн цомнолыг
бичсэн юм. АНУ-ын балетын томоохон
компаниуд жилийн орлогынхоо 40
хувийг энэхүү жүжгээр олдог байна.
“Цөмөөхэй” бүжгэн жүжгийг УДБЭТ-ын
уран бүтээлчид 1982 онд тоглож, анхны
тоглолтын удирдаачаар Ч.Жамсранжав,
дэглэн найруулагчаар В.Феодонин,
зураачаар А.Морозов нар ажиллаж
байжээ.
Цаг гаруй үргэлжлэх уг жүжгийн тасалбар
20-40 мянган төгрөгийн үнэтэй.

18. Зэвсэг, мэс
19. Сумогийн
зодог тайлсан
Монгол
аваргын анхны
дэвжээний нэр

ӨМНӨГОВЬ

Салютын
худалдааг
шалгаж байна

Цөмөөхэй
амилна

ЗГМ: СҮДОКҮ

3

2

ҮЗВЭР

Билгийн тооллын 19
Өвлийн тэргүүн цагаагчин гахай сарын
гурван хөх мэнгэтэй шар луу өдөр.
Үс засуулбал: Сайн нөхөртэй
нөхөрлөнө.
Наран ургах, шингэх: 08.30-17.04
Барилдлага: Хүчин төгсөх
Шүтэн барилдлага: Хурьцахуй
Суудал: Гал
Аргын тооллын арванхоёр
дугаар сарын 7, Бархасвадь гараг.
Билгийн тооллын 19, Найралт эх
одтой,шар луу өдөр.
Өдрийн наран 08.30 цагт мандан,
17.04 цагт жаргана. Тухайн өдөр
хулгана, бич жилтнээ аливаа үйлийг
хийхэд эерэг сайн ба үхэр, луу, хонь,
нохой жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй
тул элдэв үйлд хянамгай хандаж,
биеэ энхрийлүүштэй. Эл өдөр буян
номын үйлийг эхлэх, дээдсээс халамж
хүсэх, лам хувраг болох, багш шавьд
барилдах, номын абшиг авах, шинэ
гэр байр авах, лус тахих, бороо
хур оруулах, зэтгэрийг номхтгох,
хөгжмийн зэмсэг урлахад сайн. Гүүр
тавих, газар ухах, цөөрөм байгуулахад
муу. Өдрийн сайн цаг нь бар, луу,
могой, бич, тахиа, гахай болой. Хол
газар яваар одогсод зүүн урагш
мөрөө гаргавал зохистой. Модон
хохимой өдөр. Үс шинээр үргээлгэх
буюу засуулбал "Сайн нөхөртэй учрах"
хэмээх сайн.

ЗГМ: КОМИКС
ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Mr. Баагийгийн ПАЯН....
Монголчууд цаг барих цорын ганц
шалгарсан арга бол цагаа тайлаад
гартаа барих л явдал юм.

УБ-Москва
УБ-Эрээн
УБ-Бээжин
Эрхүү-УБ
УБ-Эрхүү
УБ-Сүхбаатар
Сүхбаатар-УБ
УБ-Эрдэнэт
Эрдэнэт-УБ
УБ-Замын-Үүд
Замын-Үүд-УБ

21.35
20.00
07.15
15.35
21.10
21.15
20.55
20.30
19.10
17.20
17.35

07.30
10.25
14.04
06.20
02.40
05.12
05.03
07.45
05.48
07.05
08.55

НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ

УБ Бээжин
Бээжин УБ
УБ Пусан
Пусан УБ
УБ Хонконг
Хонконг УБ
УБ Москва
Москва УБ

07.30
10.50
07.35
13.00
07.50
13.25
08.00
19.55

09.45
13.20
12.00
16.10
12.25
18.02
09.50
07.10+1

ОХУ-ыг өвлийн олимпоос хаслаа

Саакашвилийг байшингийн дээврээс
баривчлав

Сөүл Умардыг ажиглах дроны анги
байгуулна

Олон улсын олимпын түүхэнд ОХУ анх удаа тамирчдаа олимпын
тоглолтод илгээх хоригт өртсөн улс боллоо. > 10

Михайл Саакашвили цагдаад баригдсан боловч дэмжигчид нь
эсэргүүцсэний хүчинд цагдаагийн автобуснаас "мултрав". > 10

Өмнөд Солонгос цөмийн пуужингаар зэвсэглэсэн Умардтай
тэмцэх зэвсэгт дроны анги байгуулахаар шийджээ. > 10

Жижиг
компаниудын
ажилчдын
цалингийн
доод хэмжээг
íýìýõ нь чухал
байгааг тус
холбоо онцлон
тэмдэглэсэн
юм.

Абэ үйлдвэрчний эвлэлийн
эсэргүүцэлтэй тулгарав

Наран мандаж буй
дэлхийн эдийн засаг

BBM©

Робин Хардинг
Японы үйлдвэрчний эвлэлүүд
цалинг өнгөрсөн оны хэмжээнд
íýìýõèéã шаардлаа. Ингэснээр
Ерөнхий сайд Шинзо Абэ
аль болох илүү нэмэх шахалт
үзүүлж буйг эс харгалзсан
үйлдэл болов.
Токиод хуралдсан Японы
Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо
ирэх хавар цалин хөлсний
асуудлаар чуулах уулзалтын
үеэр иргэдийн цалинг дөрвөн
хувиар нэмэх хүсэлт гаргах
саналтай байгаагаа мэдэгдлээ
(тайлбар: Японд жил бүрийн
хавар үйлдвэрчний эвлэлүүд
цалин íýìýõ шаардлага бүхий
“хаврын дайралт” зохиодог
уламжлалтай). Сүүлийн хоёр
жилийнхтэй ижил түвшинд
буй уг өгсөлт нь 2015 онд
тавьж байсан шаардлагаас
бага байгаа юм. Цалинг зөөлөн

өсгөх шаардлага нь хэрэглээг
дэмжих ноён Абэгийн хүчин
чармайлтыг мохоож байна.
Консерватив үзэлт ерөнхий
сайд үйлдвэрчний эвлэлèéí
øààðäàæ áóéãààñ èë¿¿ цалинã
өсгөх хүсэлтэй байгаа нь хачир
халтай үзэгдэл.
“Цалинã íýìýõ шаардлагыг
ирэх хаврын дайралтаар
тавина. Бид цалинг цаашид ÷
íýìýõ бодлогоо үргэлжлүүлэх
болно” хэмээн “Ренгоо” гэгддэг
тус холбоо мэдэгдэж байна.
Том үйлдвэрлэгчдийн ханган
нийл үүлэгчийн үүрэг бүхий
жижиг компаниудын ажилчдын
цалингийн доод хэмжээг íýìýõ
нь чухал байгааг тус холбоо
онцлон тэмдэглэсэн юм.
Энэ онд цалинг дөрвөн хувиар
íýìýõ шаардлага тавьсан нь
цалингийн жилийн дундаж
өсөлтийг 1.98 хувьд хүргэж

буйг “Ренгоо” тайлбарлав.
Оргил үедээ буюу 2015 онд
жилийн дундаж өсөлт 2.2 хувь
тай байжээ. Ирэх жил мөн адил
шаардлага тавих гэж байгаа
нь жилийн дундаж өсөлтийг
одоогийн хэмжээнд бариулах
гэж буй хэрэг. Японы цалингийн
статистик нь удирдлагын
шатанд ажиллагсдын өсөлтийг
багтаадаг тул компанид
ажиллагсдын бодит цалингийн
өсөлт хэрэг дээрээ сонинд
бичигддэгээс бага. Цалингийн
өсөлт муу байгаа нь хорин
жил тасралтгүй үргэлжилж
буй дефляцын бэрхшээлийг
шийдвэрлэх Японы төв банкны
хүчин чармайлтыг талаар
болгож байна.
“Ренгоо” цалинг илүү íýìýõ
хүсэлгүй байгаа нь ноён Абэгийн
зөвлөхүүдийн урмыг хугаллаа.
Өнгөрсөн сарын сонгуульд

дахин ялалт байгуулсан ноён Абэ
цалин íýìýõ өөрийн шаардлагыг
бизнесийн бүлгийнхэнд хандаж
тавьсан нь уламжлалт бус арга
хэмжээ байв.
“Үйлдвэрлэлийн бүтээмжид
үлэмж ахиц гарч буйтай уялдан
ирэх жилийн тохиролцоогоор
цалинг гурван хувиар нэмэх
боломжтой гэж миний бие
үзэж байна” хэмээн ерөнхий
сайд мэдэгдлээ. Ноён Абэгийн
дурдсан гурван хувь нь үйлд
вэрчний эвлэлүүдээс шаардаж
буй дөрвөн хувиас бага. Гэхдээ
уг шаардлага нь бизнесийн
бүлгийнхнийг үгэндээ оруу
лахын тулд хийж буй буулт юм.
Ноён Абэгийн шаардлагад
нийцүүлэн цалин íýìýõ ком
паниудыг дэмжих бодлого
баримтлахаа Японы бизнесийн
бүлгийг төлөөлдөг “Кэйданрэн”
холбоо мэдэгдээд байна.

Нарийн технологит машиныг бүдүүн
баараг хулгайлах нь
Изабелла Каминска
Нарийн технологид суурилсан
дижитал дохиолол, иммоби
лайзер (машин хулгайлахаас
хамгаалах цахим төхөөрөмж)
нь аналог эринд ур чадвартай
болсон хуучин цагийн хулгайч
нараас олон жил найдвартай
хамгаалалт болж ирлээ. Цахим
технологи нь цагтаа автомашин
хулгайлах гэмт хэргийн тоог
үлэмж бууруулж өгсөн юм.
Ийм гэмт хэрэг 2014 онд өмнөх
48 жилийн үнэмлэхүй доод
түвшинд хүртэл буурсныхаа
дараа дахин өсөв. Их Британийн
автомашины даатгалын RAC
Insurance компаниас тус улсын
цагдаагийн байгууллагад
гаргасан хүсэлтийн дагуу
ñòàòèñòèê ãàðãàæýý. Òóñ
статистикаас үзвэл Англи,
Уэльст сүүлийн гурван жилд
автомашин хулгайлах хэрэг 30
хувиар нэмэгджээ.
Хамгаас түгшүүртэй зүйл бол
алсын удирдлагат түлхүүрээс
цацдаг дохиог зам зуураас нь
барьдаг реле-хулгайч гэгддэг
гэмт этгээд олширч буй явдал.
Эзэмшигч ихэвчлэн машины урд
хаалганы ойролцоо байрлуулдаг
ийм түлхүүрийг дохионых
нь үндсэн дээр хулгайч нар
хуулбарлаж авдаг. Хуулбар
түлхүүрээр тухайн автомашинд
бүрэн хяналт тогтоож болно.
Дээр нь Amazon зэрэг онлайн
худалдаа ийм технологийг

хялбарш уулж өгсөн дижитал
хэрэглүүр борлуулж буй нь
байдлыг бүр ч хүндрүүлэв.
Цаашдын чиг хандлага
тодорхой. Хамгаалалт, аюулгүй
байдлын инновацид сүүл
мушгиж байсан гэмт этгээдүүд
дижитал эриний шинэ нөхцөлд
дасан зохицжээ. Трекинг буюу
байршил тодорхойлж, мөр
бүртгэх технологи, хяналтын
камер хаа сайгүй хэрэглээ болж
буйтай уялдан хуурмаг тайвш
ралд налайж буй олон нийт
үүсэж буй аюулын цар хүрээг
хараахан ухамсарлаж амжаагүй
хэвээр.
Хөндлөнгөөс оролцох эрмэл
зэлтэй жинхэнэ цагдаа хажууд
тань байхгүй л бол өнөө цагийн
хяналтын үй олон нарийн тех
нологи хэрэг дээрээ нэг нь
нөгөөг өөсөө ялгарах юмгүй
гэдэг гашуун үнэнтэй хэрэглэгч
нар н¿¿р туллаа. Цагдаагийн хүч
тархай, хязгаарлагдмал гэдгийг
гэмт этгээдүүд андахгүй. Хууль
сахиулагч нарт трекинг төхөө
рөмж, CCTV-гийн мэдээлэлтэй
харьцах, машин хулгайлсан газар
орчинд биечлэн очиж шалгах
боломж тэр бүр олддоггүй ч,
хулгайч сайн мэддэг.
Чухам энэ нь өнөө цагийн
олон технологийг утгагүй бол
гож байна. Буцаагаад авчирч
болохгүй л юм бол эд хөрөнгийг
тань яг хулгайлж буйг камераар
харж суухын утга юунд орших

вэ?
Лондонд хоёр долоо хоногийн
дотор хоёр өөр газарт болсон
хэрэг дижитал технологи саланги
тусдаа холбоо муутай хэвээр
байгааг баталж өглөө. Хоёуланд
нь хулгайч нар иммобилайзер
бүхий машины ухаалаг түлхүүр
ашиглажээ. Ìºí õоёуланд нь
цагдаа нар хөндлөнгөөс саад
хийх аргагүй, эсвэл цагдаа огт
байсангүй. Нэгэнд нь хохирогч
гэмт хэргийн энгийн лавлагаа
дугаар авахын төлөө 60 гаруй
цаг хүлээхэд хүрсэн нь амлаад
байсан 48 цагаас арай л урт байв.
Хожим машинаа алдахгүй гэвэл
“жолооны хүрдний цоож гэх мэт
хулгайчаас хамгаалах хуучин
цагийн хэрэгсэл” ашиглахыг
цагдаагийн газраас зөвлөжээ.
Хулгайчаас хамгаалах дижи
тал бус шийдлийн наймаа эргээд
өссөн нь шинэ сонин боллоо.
Жишээ нь хулгайчаас хамгаалах
механик түгжээ борлуулдаг

Disklok UK дэлгүүрийн захиалга
энэ онд жилийн өмнөхөөс 110
хувиар суга өсөв.
Аз болж даатгалын компаниуд
байдлыг анзаарчээ. Өнөөдөр
дижиталжсан гэмт хэрэгтэй
тэмцэх шилдэг хамгаалалт болж
буй нам технологийн шийдэл
ашиглахад бэлэн үйлчлүүлэгч
нартаа зарим компани хямдрал
зарлаж байгаа.
Асуудлыг шийдвэрлэх хуу
чин арга илүү түгшүүртэй
шинэ бэрхшээл үүсгэх төлөв
тэй. Хулгайд алдсан бараа
таваарыг мөрдөж илрүүлэх
трекинг төхөөрөмж, CCTV-гийн
чадвараас цагдаагийн байгуул
лагын ур чадвар доогуур байгаа
тохиолдолд хамгаалагчийн
үүрэг нь элдэв шийдэл санал
болгож буй үйлдвэрлэгч, даат
гагч, хувийн хамгаалалтын
компаниудад шилжиж
таарна.
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ЭЗХАХБ дэлхийн үйлдвэр
лэлийн гарцын 80 хувь ногдож
буй 45 улсыг судалсны үндсэн
дээр манай гарагийн эдийн
засгийн өсөлтийн хурдцыг
тодорхойлогч нь Энэтхэг, Хятад
хоёр хэмээн дүгнэв. Судалгаанд
хамрагдсан улсууд бүгд 2017,
2018, 2019 онд эдийн засаг нь
өсөх дүнтэй гарчээ. Гэхдээ л
өсөлт тогтвортой үргэлж илж
чадах эсэхэд эргэлзэх шалтгаан
бий. Их долоог ийн орнуудад
цэвэр хөрөнгө оруулалтын хувь
хэмжээ санхүүгийн хямралын
үеийнхээс бага хэвээр. Хөдөл
мөрийн бүтээмж үл ялиг өсөх
хандлагатай ч 1995-2007 оны
дунджаас нэлээдгүй доогуур. Өр
их байгаа явдал эдийн засгийн
сэргэлтэд хамгийн ноцтой саад
болж байна.
Өндөр орлого бүхий хөгжин
гүй улсуудын заримд нь
Äотоодын Íийт Áүтээгдэхүүнийг
(ДНБ) компаниудын өрд
харьцуулсан хувь хэмжээ
санхүүгийн хямралаас хойш
тогтворжсон. Гэтэл Франц
зэрэг зарим улсад энэ хэмжээ
өссөөр. Урт хугацаанд нь авч
үзвэл компанийн өр АНУ, евро
бүсэд үйлдвэрлэлийн капиталын
хуримтлалаас илүү хурдацтай
өсөж байна. Өрийн зарим хэсэг
нь хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж
авах замаар үнийг нь өсгөдөг
аргаас үүдэлтэй. Санхүүгийн
ийм инженерчлэл нь өрөөс
шалтгаалсан татварын давуу
байдал, компанийн удирдлагын
цалин ба хувьцааны үнийн этгээд
холбооноос ч хамаардаг.
Мөн АНУ, Их Британийг
оролцуулаад хөгжингүй орнуу
дад иргэдийн өр их байна. Харин
хөгжиж буй эдийн засагтай
орнуудад иргэдийн өр бага. Ãýâч
ихэнхийг нь гадаад валютаар
тооцсон компаниудын өр àñàð èõ
хуримтлагджээ. БНХАУ-д ДНБтэй харьцуулсан компанийн
өрийн хэмжээ дэлхийн өндөр
хөгжилтэй орнуудынõààñ ч их
байгаа юм. Өндөр орлоготой
улсууд төдийгүй хөгжингүй
орнуудад ч компанийн бондын
зэрэглэл эрс унасанд гайхах
зүйлгүй. Дэлхийн олон оронд
аварга өсчхөөд буй энэ их өртэй
холбоотой ямар эрсдэл бий вэ?
Нэгдүгээрт хөрөнгө зомби ком
паниудад түгжигдлээ. Ноцтой нь
зээл ихсэх тусам өсөлт саарч, эрх
тэгш бус байдал газар авч байна.
Бүүр аюултай нь бодлогын хүүг
илүү өндөр тогтоох тохиолдолд
одоогоор шийдвэрлэж болоод
байгаа өр áîëîìæã¿é áîëîí
õóâèðàõ ýðñäýë þì. Чухам үүнээс
шалтгаалан хямралын хоёр дахь
давалгаа нөмөрч болзошгүй.
Ийм хямрал нь 2007-2012 онд
АНУ, Европын эдийн засгийг

нэрвэсэн тэрхүү хямралаас ямар
ч ялгаагүй.
Хямрал нүүрлэхгүй байж
болох ганц шалтгаан нь банкны
зээлээс компанийн бондод
шилжих. Банк зэрэг хөшүүргийн
механизм их хэрэглэдэг зуучийн
алдагдал хүлээх чадвар хязгаар
тай. Ийм институцуудын ач
холбогдлыг бууруулах нь
хөшүүргийн аргаас хамааралтай
эдийн засгийг тогтворжуулж
өгнө. Ер нь орон сууцны фондын
үнэлгээ хэтэрснийг бодолцсон ч
ийм институцыг “гэрэлд гаргах”
нь чухал байгаа юм.
Нөгөө талаар бондод хэт
түшиглэх нь өөрийн эрсдэлтэй.
Хөгжиж буй зах зээлийн эдийн
засагт гадаад валютын эрсдэл
нүүрлээд байна. Цаашилбал
компаниуд олноороо дампуураад
эхэлбэл банкуудад л урхагтай.
Бондоос шалтгаалсан аварга
алдагдлаас áîëæ бондын сангууд
үрэн таран болж, санхүүжилт
зогсож болзошгүй. Тэгэхээр
банкны санхүүжилтээс бондын
санхүүжилтэд шилжих нь өрөнд
баригдмал эдийн засагт мөн адил
аюултай байх нь.
Бодлогын хүү яахаараа өсөх
учиртай юм гэсэн бас нэг чухал
асуулт бий. Өөдрөг шалтгаан
нь ядаж л өрөнд баригдсан
компани, айл өрхөд гэгээ тусгах
эдийн засгийн өсөлт. Гутранги
шалтгаан нь инфляц хөөрөх
эрсдэл. Төв банкууд мөнгөний
бодлогоо чангатгавал 1980-аад
оны эхээр тохиолдсончлон зарим
өртнүүд туйлын хүнд байдалд
орно. Бодлого чангармагц инф
ляц өсөж, төлбөрийн чадваргүй
болох үзэгдэл газар авч, эдийн
засаг шууд зогсонги байдалд
шилжиж болзошгүй. Арай
өөрөөр түгших аваас төв банкууд
ийм нөхцөлд тохирсон арга
хэмжээ нэн даруй авч чадахгүй
ч байж болох. Яадаг ч байлаа
аварга өр нь мөнгөний бодлогыг
уян хатан зохицуулахад улам л
бэрхшээл нэмнэ.
АНУ-ын Ерөнхийлөгч Жон
Кеннеди 1962 онд “нартай
байгаа дээр амжаад дээврээ зас”
хэмээсэн алдартай үг õýëñýí.
Иймд сэргэлт ид өрнөж буй
хариуцлагатай үед эдийн засгийг
оновчтой залах нь чухал. Хийх
ёстой чухал нэг өөрчлөлт бол
өрийг татварын таатай нөхцөлөөр
аргалдаг явдлыг үгүй хийх.
Хувьцаатай холбоо бүхий төлбөр
нь хэрээс хэтэрсэн зээлийг
өөõшүүлдэг гэмтэй тул татварын
тогтолцоонд үзүүлэх нөлөөг нь
авч үзэх шаардлагатай. Хөрөнгөө
зузаатгах нь банкуудын эмзэг
байдлыг багасгаж өгнө. Хөгжиж
буй эдийн засагтай улс орнууд
г а да а д в а л ю т а ар
зээл авахаа багасгах
хэрэгтэй.

Мурад Ахмед, Макс Седдон
Олимпын түүхэнд ОХУ
сэргээш хэрэглэсний төлөө
хоригт өртсөн анхны улс боллоо.
Энэхүү шийдвэрийг Москва тус
үндэстнийг гутаан доромжлох
зорилготой Өрнөдийн хуйвалдаан
гэж үзэж байна. Мягмар гарагт
ерөнхий зохион байгуулагч
Олон улсын олимпын хороо
Орост сэргээшийг системтэйгээр
хэрэглэдэг гэж үзсэн учир Оросын
тамирчдыг Өмнөд Солонгосын
Пёнчан хотод ирэх хоёрдугаар
сард зохиогдох өвлийн олимпт
оролцохыг хориглосон шийдвэр
гаргав.
Уг шийдвэрийн дагуу тамирчид
ОХУ-ын төрийн далбаан дор
тэмцээнд оролцох болон Оросын
спортын албаныхан тоглолтод
ирэхийг хориглож байгаа аж.
Зөрчлийг намжаах үүднээс ОУОХ
цэвэр гэдгээ нотолсон тамирчид
олимпт оролцохыг зөвшөөрсөн авч
үл нэгдэх тодорхой бус туг барих
ёстой гэжээ. Оросын Ерөнхий
сайдын орлогч, Спортын сайд
асан, Путиний ойрын хүн Виталий
Мутког насан туршид нь олимпын
тоглолтод ирэхийг хориглов.
Тэрбээр ирэх онд Орост болох
хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий зохион
байгуулалтыг удирдаж байгаа юм.
ОУОХ-ны шийдвэр Орост
шөнө болсон хойно гарсан
боловч тус улсын албаныхан
тодорхойгүй далбаатай оролцох
эрх олгосон ч олимпыг бойкотлоно
хэмээн сануулж байв. ОУОХ-ны
ерөнхийлөгч Томас Бах “Оросын
допингийн хөтөлбөр олимпын
тоглолт болон спортын ертөнц
рүү урьд үзэгдээгүй дайрсан явдал
боллоо. Олимпыг бойкотлох нь
юунд ч хүргэж байгаагүй. Орост
цэвэр тамирчид байгаа гэдгийг
харуулахын тулд ийм шийдвэр
гаргасан. Иймд Оросын зүгээс
олимпыг бойкотлох шалтгаан
байхгүй” хэмээн мэдэгдлээ.
Оросын олимпын хорооны
тэргүүн Александр Жуков дээрх
шийдвэр Оросын тамирчдын
хувьд “эмгэнэл” гээд бусад

ОХУ-ыг өвлийн олимпоос хаслаа
Оросын
Ерөнхий
сайдын орлогч,
Спортын сайд
асан, Путиний
ойрын хүн
Виталий
Мутког насан
туршдаа
олимпын
тоглолтод
ирэхийг
хориглов.
(В.Мутко
В.Путиний ард)
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2014 оны Сочийн өвлийн олимпт эхний
10 байр эзэлсэн улс
Байр Улсууд

Алт

Мөнгө

Хүрэл

Нийт

1

Орос

13

11

9

33

2

Норвеги

11

5

10

26

3

Канад

10

10

5

25

4

АНУ

9

7

12

28

5

Нидерланд

8

7

9

24

6

Герман

8

6

5

19

7

Швайцар

6

3

2

11

8

Беларусь

5

0

1

6

9

Австри

4

8

5

17

10

Франц

4

4

7

15

орнууд сэргээшийн төлөө шийтгэл
хүлээлгүй явж ирснийг шүүмжлэв.
Тэрбээр “Оросын тамирчид ямар
ч нотолгоогүйгээр шийтгэгдэх нь
ямар байх вэ. Тэд гаднын тамирчид
эмчийн бичгээр допингийн
төрлийн бодис хэрэглэн өрсөлдөж
байгаа тэмцээнийг телевизээр
үзэхэд хүрч байна уу. Доромжлол,
гомдлоос өөр юм алга” хэмээн
мэдэгдэв. Оросын тамирчид ч
олимпт оролцох эсэх талаар санал
хуваагдаад байна. Уран гулгагч
Евгения Медведева тодорхойгүй
далбаан дор олимпт оролцохгүйгээ
хэлээд “Би эх орноороо бахархдаг.
Эх орноо тоглолтод төлөөлөх нь
миний хувьд нэр төрийн хэрэг.
Бүжиглэж байх үед хүч чадал,
урам зориг өгдөг” хэмээн өгүүлсэн
юм.
Харин хоккейн од Илья

Ковальчук Оросын баг тэмцэлдэх
ёстой гэж үзэж байна. 35 настай
хоккейчин хэлэхдээ “Татгалзах
нь бууж өгсөн хэрэг. Бүх цэвэр
тамирчид явах ёстой. Энэ олимп
олон хүний хувьд сүүлчийнх
болох тул дахин оролцох
боломжгүй” гэсэн юм. Кремль
Оросын тамирчдыг өөр далбаан
дор өрсөлдөхийг зөвшөөрөх эсэх
талаар яаран тайлбар өгсөнгүй.
ОУОХ шалгалт хийсний эцэст
ОХУ допингийн системээ цэвэр
лэж чадаагүй гэсэн дүгнэлтэд
хүрсэн учир дээрх шийдвэрийг
гаргасан байна. Сүүлийн жилүүдэд
тус улсад допингийн эсрэг алба
ныхан өөрсдөө тамирчдад хүч
нэмэгдүүлэх эм, бэлдмэл өгч
байсны дээр төрийн ба аюулгүй
албаныхан уг үйлдлийг нуун далд
лахад тусалж байсан гэж үздэг.

Оросыг олимпоос хасах нь
спортынхны хүрээнд хэдийнэ
тодорхой болоод байв. Өнгөрсөн
сард WADA хэмээх Дэлхийн
допингийн эсрэг агентлаг Оросын
допингийн эсрэг байгууллагын
эрх хэмжээг сэргээх болон допинг
хяналтын дэлхийн стандартын
талаар гомдлыг хүлээн авахаас
татгалзсан билээ. Энэ нь WADA
Оросын талын допингийн
сорилтод итгэхгүй гэсэн үг юм.
Түүнчлэн ОХУ-ын сайд нар
тамирчдад хүч нэмэгдүүлэх эм,
бэлдмэл хэрэглэхийг дэмжиж
байсан талаар шалгалтын
материалыг ОУОХ хүлээн
зөвшөөрсөн байна. Хуучин
КГБ-г залгамжлагч Оросын
холбооны аюулгүй байдлын
агентлаг шээсний сорьцын тагийг
мэдэгдэлгүй авч, бохирыг цэврээр
сольж байсан гэх яриа хүртэл
гарсан.
Оросын тал дээрх нотолгоог
хүчтэй эсэргүүцэж, 2014 онд
Сочигийн өвлийн олимпын үед
Москвад допингийн лаборатор
удирдаж байгаад АНУ-д зугтан
очсон Григорий Родченков
гэгчийн өгсөн мэдээлэл хууль
зүйд нийцэх эсэхэд эргэлзэж
буйгаа мэдэгдсэн билээ. Ноён
Путин Сочигийн олимпыг улс
орныхоо хөгжлийн бэлгэдэл
болгон харуулахыг эрмэлзэж,
51 тэрбум ам.доллар зарцуулсан
юм. Өнгөрсөн сард Родченковыг
ОУОХ ивээлдээ авч “найдвартай
гэрч” гэж үзээд АНУ-д гэрчийг
хамгаалах хөтөлбөрт хамруулжээ.
2016 оны Риогийн зуны олимпийн
өмнө ОУОХ Оросын багийг бүрэн
хориглохоос татгалзаж, спортын
холбоодод шийдвэр гаргах эрх
олгосон байдаг. Тухайн үед ОХУын 386 хүнтэй багаас 271 тамир
чин Риогийн тоглолтод
оролцсон билээ.

Сөүл Умардыг ажиглах дроны
анги байгуулна

Саакашвилийг дээвэр дээрээс
баривчилжээ
Роман Олейрчук
Гүржийн Ерөнхийлөгч байгаад
Украйны мужийн захирагч болсон
Михайл Саакашвили мягмар
гарагт Киев дэх байрныхаа дээ
вэр дээрээс цагдаад баригдсан
боловч хэдэн зуун дэмжигч нь
цугларч эсэргүүцсэний хүчинд
цагдаагийн автобуснаас мултрав.
Эх оронгүй энэ улстөрчийн Ук
райны иргэншлийг цуцалсан ч
гурван сарын өмнө Польшоос
Украйнд “хил зөрчин”
дуулиантай эргэж ирсэн юм.
Тэрбээр Украйны парламентын
ордны дэргэд эсэргүүцлийн
лагерь барьж, Ерөнхийлөгч
Петро Порошенкод итгэл эс
үзүүлэх асуудлыг хэлэлцэхийг
шаардаж эхэлсэн билээ.
Хоёр жилийн өмнө Оросын мэ
дэлд очсон Крым хагас арлын
ойролцоох Одесса хотын захираг
чаар уригдан ажиллаж байсан
Саакашвили ба Порошенко
нарын зөрчлийн улмаас
сүүлийн үед санаанд багтамгүй
үйл явдлууд хөврөх болов.
Их сургуулийн нөхөд байсан
хоёр улстөрч түнжин хагарч,
Саакашвили захирагчийн албаа

орхин сөрөг хүчнийг тэргүүлжээ.
Гүржид нэрээ барсан энэ хүнийг
баривчлахаар зэвсэглэсэн цагдаа
нар дайран ороход байшингийн
дээвэр рүү зугтан гарсан аж.
Тэндээс дэмжигчдэдээ хандаж,
“Порошенкод бууж өгч болохгүй.
Тэр бол гэмт хэрэгтэн, хулгайч,
урвагч” хэмээн хашхирч байжээ.
Түүнийг барьж, цагдаагийн
машинд оруулсан боловч цуглар
сан хүмүүс замын хөдөлгөөнийг
хааж, хөдөлгөхгүй бай
с аар
хаалгыг эвдэж суллан авчээ.
Саакашвили ийнхүү чөлөөлөгд
сөнийхөө дараа дэмжигчдээ
дагуулан Порошенког огц
руулахыг шаардахаар парла
ментыг чиглэн явсан байна.
Одоо тэрбээр хүчирхийлэлд хүр
гэхгүйгээр илүү дэмжлэг хүлээж
чадвал Украйны эрх баригчдад
томоохон сорилт үүсгэх магад
лалтай боллоо. Түүнийг баривч
лах оролдлого нь Гүржид шил
жүүлэн өгөх зорилготой гэсэн
яриа гараад байгаа. Саакашвили
2003 өнгөт хувьсгалаар Гүржийн
Ерөнхийлөгч болсон авч засаг
солигдоход бас л иргэншлээ
алдаж, түүнд гэмт бүлгүүдэд
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тусалсан хэрэг тулгаад буй.
Киев саяхан туслахуудыг ба
ривчилж Гүржид шилжүүлэн
өгсөн. Украйны ерөнхий про
курор Юрий Луценко ноён
Саакашвилийг албадан гаргаж,
Гүржид шилжүүлэх асуудал
тавигдаагүй гэжээ. Гэвч дараа
нь хэвлэлийн бага хурал болон
парламентад хэлсэн үгэндээ
Саакашвили болон түүний
туслахууд “Украйны үндэсний
эрх ашгийг зөрчсөн” гэж
мэдэгдсэн байна. Луценкогийн
ярьснаар Гүржийн багийнхан
Оросын олигархаас санхүүгийн
дэмжлэг авах хуйвалдаан зохион
байгуулсан аж. Тэрбээр хууль
сахиулах байгууллагад хандаж,
Гүржийн экс Ерөнхийлөгчийг 24
цагийн дотор дахин баривчлахыг
даалгажээ. Саакашвили Киев дэх
парламентын байрны ойролцоо
эсэргүүцэгчдийн майханд нууг
даж, хэдэн зуун цагдаа тэр хавийг
бүслэн хаагаад байна. Мяг
мар гарагт түүнийг үг хэлэхэд
хөгшчүүл голдуу мянга гаруй хүн
цугларсан боловч хожим
нь хүний тоо цөөрчээ.

Брайн Харрис
Өмнөд Солонгос цөмийн пуу
жингаар зэвсэглэсэн Умардтай
зэвсэгт мөргөлдөөн дэгдсэн то
хиолдолд цэргийн хүчээ зузаат
гах үүднээс зэвсэгт дроны анги
байгуулахаар шийджээ. Зэвсэгт
хүчний мэдэлд байх энэ анги гол
төлөв Хойд Солонгосын цөмийн
ба пуужингийн байгууламжийг
ажиглах боловч ирээдүйд
дайралтын зэвсэг болгон ашиглах
боломжтой гэж асуудлыг мэдэх
эх сурвалж хэллээ. Өрнөдийн
албаныхан болон шинжээчид
Сөүлд хандаж, ажиглалтын чадам
жаа дээшлүүлэхийг уриалсны
дараахан ийм анги байгуулах
шийдвэр гарлаа.
Түүнчлэн Пхеньяны цөмийн ба
баллистик пуужингийн хөтөлбөр
түргэн урагшилж, бүс нутагт хүч
ний харьцааг өөрчилсөн явдал гол
хүчин зүйл болжээ. Клинтоны
захиргааны үед АНУ-ын Батлан
хамгаалахын сайд асан Уильям
Перри ярихдаа Өмнөд Солонгос
ба Япон өөрийн цөмийн зэвсэглэл
боловсруулах нь зүйтэй гэсэн
санаа тусгажээ. Уг нь АНУ ийм
санааг дэмжихээс татгалзсаар
ирсэн билээ. Гэхдээ Өмнөд
Солонгосын Ерөнхийлөгч Мун
Жаэ Ин цөмийн зэвсэг байрлуулах
буюу боловсруулах уриалгыг
эсэргүүцсээр байгаа юм.
Гэвч тус улсын консерватив
хүчин хоёр Солонгосын цөмийн
хүчний харьцааг тэнцүүлэх нь
Солонгосын хойгийн энх тайвныг
хадгалах цорын ганц арга зам гэж
үздэг. Үүний оронд Сөүл 2010 онд
Израйлд байгуулагдсан загварыг
ашиглахаар шийджээ. Батлан
хамгаалах яамны эх сурвалжийн
хэлснээр “Өмнөд Солонгос улс
2018 онд дрон-ботын байлдааны
нэгж байгуулж, мэргэжлийн баг
бүрдүүлэхээр төлөвлөсөн” аж.
Дэлхий даяар дроныг зэвсэгт
мөргөлдөөнд ашиглаж эхэлснээс
хойш арав гаруй жил өнгөрч
байна.
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Гэвч хиймэл оюун ухааны
хөгжил дронууд харилцан хол
богдож, дайралтын бүлэг болон
ажиллах боломжийг бүрдүүлэв.
Цэргийн шинжээч нэг хүн “Өм
нөд Солонгос дроны бүлэг бай
гуулах технологийн түвшинд
хүрсэн. Гэхдээ хэрэгжүүлэхэд
цаг хугацаа шаардлагатай. Ар
мийн хүн хүчнийг багасгах улс
төрийн шахалт ирж байгаа тул
шинэ санаа олох шаардлага үүсэж
байна” хэмээн өгүүлэв. Хятад улс
мөн ийм зорилт тавьсан агаад
АНУ-аас уламжлалт хэрэгслээр
хоцорсноо тэгш бус дроны
стратегиар нөхөх ёстой гэсэн үзэл
санаа хэрэгжүүлж буй гэж үздэг.
Мэргэжилтнүүдийн үгээр ийм
зэвсэг үхлийн ба үхлийн бус
байж болно. Сүүлийн тохиол
долд хямд өртөгтэй олон мянган
дроныг холбон нэг бүлэг болгон
сөргүүлэн тавихад хөлөг онгоц
буюу байлдааны онгоц руу хал
дах боломжийг хаах хэрэгсэл
болох юм. Ёнсей их сургуулийн
Хойд Солонгосын зэвсэглэлийн
асуудлаар шинжээч Бон Ян Шик

“Бидний зарим нь Хойд Солон
госын эсрэг давуу талаа ашиг
лахыг Сөүлд санал болгодог.
Гэхдээ Өмнөд Солонгосын цэр
гийнхэн дронд бөмбөг зүүхийг
хүсвэл тус улс ашигтай ачааны
хязгаарлалтыг давсан тул хэрэг
жүүлж чадна” хэмээн тайлбарлав.
Тэрбээр Трампын захиргаа оны
эхээр Өмнөд Солонгост тавьсан
зэвсэглэлийн хязгаарлалтыг цу
цалсныг хэлсэн бололтой.
Лхагва гарагт Сөүл ирэх жилийн
батлан хамгаалах төсвөө долоон
хувиар өсгөхөө мэдэгдсэн. Энэ нь
2009 оноос хойших хамгийн их
өсөлт бөгөөд аюулгүй байдлын
бараан орчны үр дүн юм. Ноён
Мун үндэсний зэвсэгт хүчний
шинэчлэлийг биеэр хянаж, бие
бүрэлдэхүүний тоог цөөлөхийн
хамт технологийг сайжруула
хад анхаарч байна. Зургадугаар
сард Хойд Солонгос өмнөд рүү
дрон нисгэж, энд байрлуулж буй
АНУ-ын пуужингаас эсэргүүцэн
хамгаалах THAAD сис
темийг тандсан юм.

2017.12.07, ПҮРЭВ ~ №234 (780)

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ СОНИН

11

Эдийн засаг
БИЗНЕСИЙН ОРЧИН

Виртуал жуулчлалыг хөгжүүлж
яагаад болохгүй гэж
Энтрепренерүүд
санхүүжилтээ
энтрепренер
сэтгэлгээгээр л
босгодог
Ц.Даян
ЗГМ
Гарааны бизнесийн санхүү
жилт босгох боломжийн
талаар “Хөгжлийн шийдэл”
ТББ-ын гүйцэтгэх захирал
Э.Бат-Оршихтой ярилцлаа.
-Энтрепренерүүдийн чуул
ганыг дөрвөн жилийн турш
зохион байгууллаа. Таны
харж буйгаар энэ хугацаанд уг
салбар хэр зэрэг өөрчлөгдөж
байна вэ?
-Монголд сүүлийн үед энт
репренер сэтгэлгээ идэвхтэй
хөгжиж байна. ТББ төдийгүй
яамд, МУИС зэрэг боловсролын
байгууллагууд ч идэвхтэй
оролцож байгаа тул нэлээд том
өөрчлөлт гарч байгаа.
-Энтрепренер сэтгэлгээ нь
бизнес сэтгэлгээнээс ямар ял
гаатай вэ?
-Бизнес сэтгэлгээ бол ашиг олох
зорилготой. Харин энтрепренер
бол байх ёстой болон байгаа
бүхий л боломжийг олж авч, үр
дүн бий болгоход чиглэгддэг.
Тэгэхээр энтрепренерүүд
боловсрол, эмнэлэг гээд ер нь
хаана ч гарааны бизнес эхлүүлэх
боломжтой юм.
-Энтрепренерүүдэд тулгардаг
гол бэрхшээл нь санхүүжилт.
“Шарктанк”-д оролцохгүйгээр
санхүүжилт татах ямар боломж
байна?
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-Бизнес эрхлэхэд мэдээж сан
хүүжилт чухал. Энтрепренерүүд
ч санхүүжилтээ энтрепренер
сэтгэлгээгээрээ л босгодог.
Дэлхий дээр хөрөнгө оруулалт,
санхүүжилтийн маш олон хэлбэр
бий. “Шарктанк” Монголд маш
том тэсрэлт хийлээ. Олон хүний
нүдийг нээж өгсөн. Нийслэлд
төдийгүй орон нутагт ч яаж
энтрепренер болох, сэтгэлгээгээ
хэрхэн өөрчлөх вэ гээд өөрс
дийгөө бэлдэхэд маш сайн
сургууль болж, үнэгүй боловсорч
байна гэж боддог. Гэхдээ
энтрепренер хүмүүс хөрөнгө
оруулалт босгох гээд зүтгэж
байгаа ч хууль, эрх зүйн орчны
хувьд туйлын хязгаарлагдмал,
хөгжил сул байна.
-Тэгвэл ямар орчин бүрдэж
байж энтрепренерүүд сан
хүүжилт амжилттай босгох вэ?
-Тэднийг дэмжихийн тулд
санхүүжилтээс гадна борлуу
лал
т ыг дэмжих буюу зах
зээлээ бэлдэх нь чухал. Манайд

экспортыг дэмжих төсөл
хөтөлбөрүүд бий. Гэтэл гарааны
бизнес болон энтрепренерүүд
экспортын маш том нөөц, уурхай
болдог. ХАА, аялал жуулчлал,
ноос ноолуурын салбарынхан
ч гэсэн технологийн шинэчлэл
хийж, инноваци нэвтрүүлснээр
бүс нутагтаа төдийгүй дэлхийд
өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж, цаашлаад экспорт
логч болох бүрэн боломжтой.
-Олон улсад олон нийтээс
санхүүжилт босгох туршлага
харьцангуй их бий. Манайд
ийм соёл хэр байна вэ. Энэ
талаар танайх зөвлөгөө өгдөг
байх?
-Зөвлөгөө нээлттэй өгдөг.
Хүмүүсийн сайн мэдэх крауд
фандингаас гадна сүүлийн үед
финтек гэх шинэ үйлчилгээ
нэвтэрлээ. Манайд Lend.mn
үүнийг маш амжилттай нэвт
рүүлж байна. Ер нь санхүүжилт
босгох маш олон хувилбар бий.
Хамгийн гол нь энтрепренерүүд

ИМПОРТ

Шатахууны 38 хоногийн нөөцтэй байна
Энэ сарын 5-ны байдлаар
улсын хэмжээнд ердийн
хэрэглээний 38 хоногийн газрын
тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй
байна. Арванхоёрдугаар сарын
эхний долоо хоногт ОХУ-аас

Сүхбаатар боомтоор нийт таван
төрлийн 11750 тонн, Эрээнцав
боомтоор гурван төрлийн 3018
тонн шатахуун тус тус орж иржээ.
Шатахууны үнэ мягмар
гарагийн байдлаар өөрч
лөг

Газрын тосны нөөц
49

24

78
19
18800.12

43544.8

А-80

Аи-92

35397.7

1711.3

Дизелийн түлш ТС-1 онгоцны түлш

Үлдэгдэл /тонн/

Хоног

АМГТГ©

дөөгүй байна. Нийслэлд А-80
автобензин 1470, Аи-92-ыг 1630,
дизель түлшийг 1720 төгрөгөөр
борлуулж байна. Харин бөөний
борлуулалтын хувьд нэг литр
А-80 шатахуун 1450-1530, Аи-92
1550-1660, дизель түлш 16501800 төгрөгт хэлбэлзэж байгаа
бол орон нутагт шатахууны нэгж
үнэ дунджаар 10-240 төгрөгөөр
илүү байна.
Харин дэлхийн зах зээлд
дээр өнгөрсөн баасан гарагийн
арилжаагаар brent төрлийн газрын
тосны үнэ тонн нь 490.18, WTI
төрлийнх 459.67 ам.долларын
ханштайгаар тус тус хаагдсан
байна. Энэ нь өмнөх долоо хоно
гийн үзүүлэлттэй харьцуулахад
brent маркын түүхий тос 1.71 ху
виар өсөж, WTI газрын тос 0.07
хувиар буурсан үзүүлэлт юм.

ҮЛ ХӨДЛӨХ

Орон сууцны борлуулалт 76.8 хувьтай байна
Б.Цацралт
шинжээч
Ашиглалтад орсон орон
сууцны борлуулалт 76.8 хувьтай
байгааг үл хөдлөх хөрөнгийн
“Тэнхлэг зууч” ХХК мэдээллээ.
Оны эхний арван сарын байдлаар
Улаанбаатар хотод захиалга авч
буй 231 төслийн 35,497 айлын
орон сууц байгаа бөгөөд 21
мянга гаруй нь ашиглалтад
оржээ. Харин ашиглалтад
орсон хэдий ч борлогдоогүй
4915 айлын орон сууц зах зээлд
байгаа аж.
Орон сууцны борлуулалтын
тодорхой хувь нь үл
хөдлөх хөрөнгө зуучлалын
компаниудаар дамжиж, эрэлт
нь идэвхжиж байгааг зах зээлд
тоглогч компаниуд онцолж
байна. Тухайлбал, 16 дахь

жилдээ үйл ажиллагаа явуулж
буй “Монголиан Пропертис”
компани энэ онд түрээсийн
150 гэрээ байгуулж, 10 сая
ам.долларын борлуулалт
хийжээ. Энэ нь өмнөх оноос
өссөн үзүүлэлт. Өсөлтөд “Оюу
толгой”-н хоёр дахь шатны
санхүүжилтийн хүрээнд гадаад
ажилчдын ирэх урсгал нэмэгдсэн
нь нөлөөлсөн гэж эх сурвалж
тайлбарласан юм.
Харин АНУ-д төвтэй RE/MAX
компани 2017 оны гуравдугаар
улиралд 32 тэрбум төгрөгийн
үл хөдлөх хөрөнгө борлуулжээ.
2017 оны хагас жилээр нийт
борлуулалтын 60 хувийг
түрээсийн борлуулалт эзэлж
байсан бол энэ тоо сүүлийн
улиралд 57 хувь болж, бага зэрэг
буурчээ. Тус компаниар дамжин
зах зээлд гарч буй үл хөдлөх
хөрөнгийн талбайн хэмжээ 110

ам метр, үнэ нь 246.2 сая төгрөг
байна.
Түүнчлэн анхдагчдын нэг
болох 12 жилийн түүхтэй “Осно”
компани Улаанбаатар хотын
хэмжээнд зуучлалаар зарагдаж
байгаа үйлдвэр, үйлчил
гээний зориулалттай барилга
байгууламжийн 50 хувь, орон
сууцны 50-60 хувийг зуучилдаг
аж. Үүнээс гадна хэрэглэгчдид
хямд үнээс илүүтэй чанар,
байр
ш ил орчин, СӨХ-ны
үйлчилгээ сайтайг сонирхож
байгааг “Монголиан Пропертис”
компани онцолж байна.
Харин RE/MAX компани
ипотекийн зээл энэ оны хувьд
хяз
г аарлагдмал байгаа ч
худалдааны зах зээлд худалдан
авалтаар баталгаажсан эрэлт
байгаа. Мөн түрээсийн зах зээлд
эрэлт өндөр хэвээр байгаа гэж
үзэж байна.

Татварын орчин
туршлага багатай
энтрепренерт сул
тал болж байна
маань ойр ойрхон уулзаж байх
хэрэгтэй. Улаанбаатар хотод
уулзаж, мэдээллээ солилцдог 5-6
оффис ажиллаж байна. Зөвхөн
Монголд гэлтгүй Орос, Сингапур,
Америк гээд бүс нутаг, дэлхийн
улс орнуудаас санхүүжилт босгох
боломжид хүрэх гарц мэдээлэл
солилцох бүрд нээгддэг юм.
Энтрепренерийн санхүүжилтийг
ярихад татварын орчин заавал
хөндөгддөг. Инновацлаг санаагаа
бизнес болгох гээд гарааны
компани дөнгөж байгуулж,
улсад бүртгүүлэнгүүтээ татварт
давхар бүртгүүлдэг. Үүнээс гадна
олон хураамж төлдөг. Энэ бүхэн
залуучууд, туршлага багатай

энтрепренерүүдэд сул тал болж
хувирдаг. Тиймээс энэ дарамтыг
бууруулахад чиглэсэн бодлого,
хууль журам хэрэгтэй.
-Татварын орчны дарамтыг
бууруулахын тулд салбарын
зүгээс ямар санаачилгууд
гаргаж байна вэ?
-Яамд, төрийн байгууллагатай
байнга л харьцаж байна. Санхүү
жилтийг зөвхөн зээлээс гадна
экспортын хувьд стратегийн
өндөр ач холбогдолтой бүтээг
дэхүүнийг буцалтгүй тэтгэлэг
олгох замаар олгох нь зөв
болов уу. Харамсалтай нь, энэ
чиглэлийн ажлуудыг төр засгийн
өндөр албан тушаалтнууд
гүйцэд ойлгохгүй байх шиг
байна. Тиймээс бид энэ талын
ойлголтыг чуулган, түүнээс
гарсан зөвлөмжид аль болох
түлхүү тусгахыг хичээн ажиллаж
байна.
-Дэлхийн даяар олон стартап төрөн гарч, хэдэн тэрбумаар
хөрөнгө босгож байна. Мон
голын старт-ап тэднээс ялгарах
ямар давуу талтай вэ?
-Олон давуу тал бий. Орон
нутгаар явахад л аялал жуулч
лалын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх
асар их нөөц байна. Бид
заавал гадаад хүнийг авчраад,
морь унуулаад хөдөө явуулах
шаардлагагүй. Зүгээр виртуал
зочид буудал, аяллын үйлчилгээ
үзүүлж болно шүү дээ. Тухайн
хүн яагаад гэрээсээ гарахгүйгээр
Монголоор аялаад, буцаж
болохгүй гэж. Энэ бүхэн одоо
боломжтой.
Манай мэдээллийн техно
логийн инженерүүдэд ч үүнийг
хөгжүүлэх бүрэн чадвар байгаа.
Хамгийн гол нь дэлхийд гарахад
бүрэн хүлээн зөвшөөрөгдөх
хууль, эрх зүйн орчин, статусыг
бий болгох шаардлагатай байгаа
юм.

УУЛ УУРХАЙ

Centerra Gold 276.2 сая
ам.долларын орлоготой ажиллав

Э.Эрдэнэтуяа
Шинжээч
Канадын Хөрөнгийн биржид
бүртгэлтэй Centerra Gold
компани хөрөнгө оруулагчдад
үйл ажиллагаагаа тайлагналаа.
“Гацуурт”-ын ордтой холбоотой
хэлэлцээрийг Монгол Улсын
Засгийн газартай хийхээр
хүлээж байгаа тус компани энэ
оны гуравдугаар улиралд 276.2
сая ам.долларын орлоготой
ажиллаж, цэвэр алдагдал нь 0.8 сая
ам.доллараар хэмжигдэж байна.
Centerra Gold саяхан
Кыргызстаний Засгийн газартай
Кумтор ордын талаар зөвшилцөлд
хүрч, 60 сая ам.долларын төлбөр
төлөхөөр болжээ. Мөн Монголын
“Алтан цагаан овоо” төслөө 9.8
сая ам.доллараар худалдсан
зэрэг нь санхүүгийн үзүүлэлтэд
нь нөлөөлжээ. Аравдугаар сард
“Гацуурт”-ын төслийн ТЭЗҮ-ийг
шинэчлэн танилцуулсан юм. Үүнд
дурдсанаар энэхүү төслийн ил

уурхайд 1.3 сая унц алтны нөөц
байгаа гэж тооцоолсон байна. Мөн
уурхайн ашиглалтын хугацаанд
10 жилийн турш үйл ажиллагаа
явуулахад жилд дунджаар
111 мянган унц алт олборлох
боломжтой. Бүтээн байгуулалтын
нийт капиталын өртөг 245 сая
ам.доллар болно гэж тооцсон
байна.
Centerra Gold компанийн
хувьцааны ханш Торонтогийн
хөрөнгийн биржид он гарснаас
хойш 10 гаруй хувиар өсөж,
долоон канад доллар орчимд
хэлбэлзэж байна. Ерөнхийдөө
алтны компаниудын хувьд ирэх он
нэлээд өсөлттэй жил байна гэсэн
төлөвийг салбарын шинжээчид
онцолж байгаа юм. ТD Securities
байгууллагын таамгаар ирэх онд
алтны ханш дунджаар нэг унц нь
1313 ам.доллар болж, энэ оныхоос
дөрвөн хувиар өсөхөөр байна.
Мөн Холбооны нөөц бодлогын
хүүгээ зах зээлд шок болохуйц
өөрчлөлт хийхгүй гэж шинжээчид
тооцоолжээ.

Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээрх Centerra Gold-ийн
нэгж хувьцааны ханш
11/30 7.20
(Сүүлийн нэг жилд)
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
11/30 4,849,609

ЗГМ ТОВЧХОН
» ХУУЛЬ

267

Уул уурхайн салбарын 10
гаруй хуульд 267 давхардал,
150 хийдэл, 150 зөрчил
байгааг ХЗДХЯ, УУХҮЯ
хамтран Германы олон
улсын хамтын ажиллагааны
нийгэмлэгийн “Эдийн
засгийн тогтвортой
хөгжлийн эрх зүйн орчныг
баталгаажуулах” төслийн
дэмжлэгтэйгээр судалж
тогтоожээ. Мөн эдгээр
хуульд оруулж болох нэмэлт,
өөрчлөлтийн төслийн
саналыг бэлтгэсэн байна.
» САНХҮҮЖИЛТ

3.2

Тэрбум. Монгол Улсад
гадаад улс орнуудын үзүүлж
байсан зээл тусламжийн
гуравны хоёр буюу нийт
3.2 тэрбум ам.долларыг
Япон улс эдийн засгийн
шилжилтийн үед үзүүлсэн
байна.
» ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

10

Мянга. БНСУ-д 10 мянга
орчим монгол иргэн хууль
бусаар хөдөлмөр эрхэлж
байгаа бол оршин сууж буй
монгол иргэдийн тоо 42
мянгад хүрчээ.
» ТЭТГЭМЖ

118.7

Тэрбум. Нийгмийн
халамжийн сангаас оны
эхний 10 сард 234.8 мянган
хүнд 118.7 тэрбум төгрөгийн
тэтгэвэр, тэтгэмж олгожээ.
Нийгмийн халамжийн
тэтгэвэр, тэтгэмж авагчдын
тоо өнгөрсөн оны мөн үетэй
харьцуулахад ес, олгосон
тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээ
5.4 хувиар буурчээ.
»ИНФЛЯЦИ
Улсын хэмжээнд инфляцийн
түвшин өнгөрсөн аравдугаар
сарын байдлаар 6.9 хувьтай
байгаа бол нийслэлд 8.2
хувь байна. Монголбанкнаас
уг үзүүлэлтийг найман хувьд
барих зорилт тавьсан юм.
»ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХУДАЛДАА
Үйлчилгээний худалдааны
алдагдал энэ оны
гуравдугаар улирлын
байдлаар 120 сая
ам.долларт хүрсэн байна.
Энэ нь өнгөрсөн оны
мөн үеийн гүйцэтгэлээс
43 хувиар буюу 91 сая
ам.доллараар буурсан дүн
юм. Уг салбарын үзүүлэлт
ийнхүү буурахад аялал
жуулчлалын үйлчилгээний
алдагдал өмнөх оноос
27 сая ам.доллараар,
бусад үйлчилгээний
дансны алдагдал 74 сая
ам.доллараар буурсан нь
голлон нөлөөлжээ.
»БАНК
Хөдөлгөөнт банкийг Монгол
Улсын хөдөлмөрийн насны
хоёр иргэн тутмын нэг
нь ашиглаж байна. Нэгж
гүйлгээний дундаж дүн нь
759.4 мянган төгрөг байдаг.
Өмнөговь аймагт хамгийн их
буюу нийт 19.303 хэрэглэгч
байна.

ВАЛЮТЫН ХАНШ
Ам.доллар

2,440.77

Евро 		

2,884.01

Япон иен

21.76

ОХУ рубль

41.39

БНХАУ юань

369.01

БНСУ вон

2.23
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Эдийн засаг
САНХҮҮЖИЛТ

Валютын зээлээр төсвийн
"цоорхой"-г нөхнө

Энэ онд багтан
400 сая гаруй
ам.доллар
манай “данс”-нд
орно

Дэлхийн
банкны 120 сая
ам.долларын
санхүүжилт энэ
долоо хоногт
багтан орж ирэх
бол Японы зээл
арванхоёрдугаар
сард манай
улсын дансанд
шилжинэ гэж
албаны хүн
мэдээллээ.

1

Хэрэв удаах санхүүжилтийг
баталбал ойролцоогоор 75 сая
ам.доллар энэ онд манай улсын
хэтэвчийг зузаатгах боломж
гарах юм.
Ийнхүү багагүй хэмжээний
ам.долларын урсгал Монгол
Улсад орж ирэхээр байна.
Эдгээр мөнгө эхний ээлжинд
Төв банкийг чиглэнэ. Тухайлбал,
Дэлхийн банк болон Япон
улсын санхүүжилт төв банкин
дахь Засгийн газрын дансанд
орно. Энэ мөнгийг захиран
зарцуулах эрхтэй Засгийн га
зар шаардлагатай тохиолдолд
ам.долларын санхүүжилтээ
төгрөгөөр хөрвүүлдэг. Ингэхдээ
тухайн оны төсөвт суулгасан
ам.долларын ханшаар тооцдог
билээ.
Ирэх оны төсөвт төгрөгтэй
харьцах ам.долларын ханшийг
2501 төгрөгөөр тооцсон. Ийнхүү
Засгийн газар гадаад валютаа
төгрөгөөр хөрвүүлснээр төв

С.Батсайхан / ЗГМ©

банкны гадаад валютын нөөц
зузаардаг зүй тогтолтой. Харин
ОУВС-гийн улирал тутам олгох
санхүүжилт төлбөрийн тэнцлийг
сайжруулахын тулд шууд төв
банкийг чиглэж байгаа.
Тэгвэл ойрын өдрүүдэд
Монголыг чиглэх санхүүжилт
төв банкны гадаад валютын
нөөцийг зузаатгахаар байна.
Арваннэгдүгээр сарын байд
лаар хоёр тэрбум ам.доллар

Нэг тэрбум
ам.доллар ирэх
онд Монголыг
чиглэх төлөвтэй
даваад буй төв банкны албан
нөөц энэ оны эцэст 2.5 тэрбум
ам.долларт хүрэх төлөвтэй гэж

Төгрөгтэй харьцах ам.долларын албан ханш
(сүүлийн нэг жилд)

үзэж буй. Түүнчлэн, төв банкны
тооцож буйгаар ирэх онд олон
улсын байгууллагууд болон
донор орнуудаас ойролцоогоор
нэг тэрбум ам.долларын
санхүүжилт орж ирэх төлөвтэй
байгаа юм. Монголыг чиглэх
ам.долларын орох урсгал ийм
байгаа бол ирэх онд хүлээгдэж
буй зарим эргэн төлөлт байгааг
мартаж болохгүй. Тухайлбал,
ирэх оны нэгдүгээр сарын 5-нд

Төгрөгтэй харьцах еврогийн албан ханш
(сүүлийн нэг жилд)

Монгол Улс олон улсын зах
зээлд босгосон таван жилийн
хугацаатай “Чингис” бондын
төлбөрийг барагдуулна. Засгийн
газар аравдугаар сард Чингис
бондын эзэмшигчидтэй тохирч
370 гаруй сая ам.долларыг дахин
санхүүжүүлэх хувилбараар
сольсон билээ. Харин ирэх
сард 100 гаруй сая ам.долларын
санхүү
ж илтийг олон улсын
хөрөнгө оруулагчдад төлөх юм

байна.
Манай улсын валютын орох,
гарах урсгалыг харвал эерэг дүр
зураг ажиглагдаж байгаа. Төв
банкны өсөж буй албан нөөцийн
мэдээлэл мөн бие биенээ дагасан
шинэ санхүүжилт наашлахын
хэрээр төгрөгтэй харьцах гадаад
валютын ханш суларч байна.
Тогтвортой байсан ам.долла
рын ханш буурч эхэлсэн. Мөн
сүүлийн өдрүүдэд огцом чангарч
байсан бусад валютын ханш
сулрав. 2900 төгрөг шүргэж
байсан еврогийн ханш эргэн
буурч байна. Тэгвэл төгрөгийн
ханшийн муруй цаашид хааш
чиглэх бол. Хэдийгээр албан
нөөц нь өсөж буй ч төв банк
интервенц хийхгүй гэдгээ
мэдэгдэж байгаа. Зөвхөн
төгр өгийн ханшид огцом
өөрчлөлт ажиглагдсан тохиол
долд бодлогын арга хэрэгслээ
ашиглана гэсэн байр суурь
илэрхийлж буй.
Одоогоос 6-7 жилийн өмнө
Монгол Улсыг чиглэх ам.дол
ларын урсгал нэмэгдэж, төв
банкны албан нөөц зузаарч бай
сан. Энэ үед төв банк зах зээлд их
хэмжээний валют нийлүүлснээр
1500 төгрөгтэй тэнцэж байсан
ам.долларын ханшийг 1190 ор
чимд хүргэж байсан юм. Гэхдээ
ийм бодлогын аргыг ирэх онд
харах магадлал бага байна.

Төв банкны гадаад валютын албан нөөц
(сая ам.доллараар)
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Nikkei 225 индекс 1.9 хувиар буурав
Shanghai Composite индекс сүүлийн нэг сард
(нэгжээр)
22,800.00
22,600.00
22,400.00
22,200.00
22,000.00

2017/12/06 22,168.05

Ази, Номхон далайн бүсийн
хөрөнгийн зах зээлийн жишиг
индекс болох MSCI Asia Pacific
найман өдөр дараалан буурлаа.
Энэ нь 2015 оноос хойш хамгийн
урт хугацаанд үргэлжилсэн
уналт болов. Тус индекс 1.3
хувиар буурч, сүүлийн 40 гаруй
хоногийн доод цэгт хүрээд байна.
Японы Nikkei 225 индекс л гэхэд
1.9 хувиар буурчээ. Үүнтэй зэрэг
цэн иенийн ханш чангарч буй. Уг

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

МОНГОЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАДААД КОМПАНИУД
НЭР

ӨӨРЧЛӨЛТ %

мөнгөн тэмдэгтийн ам.доллартай
харьцах ханш 0.4 хувиар чангарч,
таван өдрийн дээд цэгт хүрээд
байна.
Brexit-ийн яриа хэлэлцээ
эрчимжсэн нь Европын хөрөнгийн
зах зээлийн индексүүдийг уна
гав. Тухайлбал, Stoxx 600 индекс
0.9 хувиар буурсан бол Германы
DAX индекс 1.3 хувиар урууджээ.
Үүнийг дагаад Азийн үнэт цаас
нуудын ханш буурсан нь энэ.

СИМБОЛ

БИРЖ

ВАЛЮТ

ХАНШ

ОГНОО

RIO TINTO

RIO

ASX

AUD

68.83

▼ -2.47%

12/6/2017

WOLF PETROLEUM

WOF

ASX

AUD

0.019

▼ -5%

12/6/2017

PETRO MATAD

MATD

LON

GBX

7.375

▲ 1.69%

12/6/2017

ASPIRE MINING

AKM

ASX

AUD

0.011

▼ -15.38%

12/6/2017

GUILDFORD COAL

GUF

ASX

AUD

0.013

▼ -7.69%

12/6/2017

PROPHECY DEVELOPMENT

PCY

TSX

CAD

4.65

▲ 2.20%

12/6/2017

TURQUOISE HILL RESOURCES

TRQ

TSX

CAD

3.76

▼ -1.05%

12/6/2017

SOUTHGOBI RESOURCES

SGQ

TSX

CAD

0.165

▲ 10%

12/6/2017

XANADU MINES

XAM

ASX

AUD

0.58

▼ -1.69%

12/6/2017

ENTREE GOLD

ETG

TSX

CAD

0.275

▼ 1.85%

12/6/2017

ТҮҮХИЙ ЭД
ОГНОО

НЭР		

СИМБОЛ

ХАНШ (нэгж)

АПУ ХК 		
ГОВЬ ХК 		
МАХ ИМПЕКС ХК		
МОНГОЛ ШУУДАН ХК		
СҮҮ ХК		
ТАВАНТОЛГОЙ ХК		
БИ ДИ СЕК ХК		
УБ-БҮК ХК		
ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ ХК		
Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХК		
ГУТАЛ ХК 		
ХАЙ БИ ОЙЛ ХК		
ЖЕНКО ТУР БЮРА ХК		
МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
МЕРЕКС ХК		
РЕМИКОН ХК		

APU
GOV
MMX
MNP
SUU
TTL
BDS
BUK
DZG
ETR
GTL
HBO
JTB
MCH
MRX
RMC

896.84
34400
2908
593.41
258.44
9200
1250
470
99.27
72.03
19900
57.49
56.18
534.59
39
36.24

ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО
▼
▼
▼
▼
▼
▲

▼
◄►

▼
▼
▲

▼
▼
▼

-1.10%
-0.64%
-5.03%
-6.06%
-2.34%
0.27%
-1.96%
0%
-2.04%
-5.84%
2.05%
-0.88%
-6.57%
-0.33%
0%
-2.11%

12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017

НЭР

СИМБОЛ

НЭГЖ

ХАНШ ($)

ӨӨРЧЛӨЛТ %

АЛТНЫ СПОТ

XAU

унци

1267.56

▲

0.14%

12/6/2017

ЦАГААН АЛТ

PLA

унци

913.7

▼

-0.41%

12/6/2017

МӨНГӨ

SIA

унци

16.135

▲

0.42%

12/6/2017

ЗЭС (COMEX)

HGA

фунт

295.95

▲

0.46%

12/6/2017

ДЭЛХИЙН ГОЛЛОХ ИНДЕКСҮҮД

ТӨМРИЙН ХҮДЭР

TIOA

тонн

69.88

▼

-1.61%

12/6/2017

НЭР

СИМБОЛ

ХАНШ (нэгж)

ӨӨРЧЛӨЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ %

ОГНОО

WTI ТОС

CLA

баррель

57.48

▼

-0.24%

12/6/2017

БРЕНТ

COA

баррель

62.8

▼

-0.10%

12/6/2017

БЕНЗИН

XBA		

170.75

▼

-0.63%

12/6/2017

БАЙГАЛИЙН ХИЙ

NGA

Mmbtu

2.936

▲

0.75%

12/6/2017

НҮҮРС (NYMEX)

QZA

тонн

336.55

▲

0.21%

12/6/2017

НҮҮРС (NEW CASTLE)

XWA

тонн

95.5

▼

-0.93%

12/6/2017

ЭЛСЭН ЧИХЭР

SBA

фунт

14.82

▼

-0.54%

12/6/2017

БУДАА

RRA

центнер

12.3

▼

-0.24%

12/6/2017

БУУДАЙ

WA

бушель

431

▼

-0.40%

12/6/2017

КАКАО

CCA

тонн

1932

▼

-3.54%

12/6/2017

▼ -0.86%
КОФЕ
KCA
фунт
127.4
Энэхүү ханшийн мэдээлэл нь хүснэгтэд заасан өдрийн 15 цагийн байдлаарх дүн тул
үүнээс хойш өөрчлөгдсөн байх боломжтой.

12/6/2017

NASDAQ COMPOSITE
DAX INDEX
TORONTO STOCK EXCHANGE
S&P/ASX 200
S&P 500
SHANGHAI COMPOSITE
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
TOP 20
FTSE 100
HANG SENG
NIKKEI 225

CCMP
DAX
SPTSX
AS51
INX
SHCOMP
INDU
MSETOP
UKX
HSI
NKY

6762.215
12925.99
15915.68
5945.706
2629.57
3293.965
24180.64
24317.38
7298.47
28224.8
22177.04

-13.15
-122.55
-53.35
-26.11
-9.87
-9.71
-109.41
-202.97
-29.03
-618
-445.34

12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
12/6/2017

◄►

▼

Тухайн өдөр арилжаалагдсан хувьцаа

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

-0.19%
-0.94%
-0.33%
-0.44%
-0.37%
-0.29%
-0.45%
-0.83%
-0.4%
-2.14%
-1.97%

