Оройгүй эрдмийг сурахад нас яасан богино юм бэ
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~ Соёлт хүний өглөө сонин уншихаас эхэлдэг ~
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Таван кг гурилны төлөө таныг
сонгоогүй шүү гишүүн ээ

Жимсний охь, эмийн ургамлаас
нүүрний тос гарган авчээ

Технологийн авьяастнуудаа
авчрахаар чармайж байна

Баяр болохоор л сонгогчдодоо ууттай бэлэг
тараадаг ядмаг жишиг тогтоод удаж байна. > 3

Хоёр хөрш болон дундад Азийн таван оронд
бүтээгдэхүүнээ борлуулна. > 5

Оросын онгоцны сүйрэлд
71 хүн амь үрэгдлээ

онцлох
улс төр

БНХАУ-ын Ерөнхий сайд Ли
Көцян ирэх дөрөвдүгээр сард
манай улсад айлчилна.
Өнөөдрийн байдлаар төрийн
өндөр албан тушаалтнуудаас 156
нь ХОМ-ээ өгөөд байна.
С.Бямбацогт гишүүн хөгжлийн
бодлогын хэрэгжилтээр Ерөнхий
сайдад асуулга тавив.
ГХ-ны сайд Д.Цогтбаатар
ирэх долоо хоногт Япон улсад
айлчилна.
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False allegation over EMC's 49
percent stake debunked at court
Administrative Court rules in
favor of MCC again. > 7

Сайдын тушаалыг зөрчин байж
цасанд боогдсон хүмүүст тусалжээ

эдийн засаг

“Монгол шуудан” компанийн
татварын дараах цэвэр ашиг 9.4
хувиар буурав.
"Адуунчулуун" нэгж
хувьцаандаа 130 төгрөгийн
ногдол ашиг хуваарилна.
БНХАУ төмөр замын системээ
өргөжүүлэхэд 556 тэрбум
ам.доллар зарцуулна.
ОХУ-ын төв банк бодлогын
хүүгээ 7.5 хувь болгож
буурууллаа.
Хөрөнгийн биржийн MSE ALL
индекс 1163.66 нэгж болж, 0.06
хувиар өсөв.

MSE ALL index
(units)
1,400

Хувийн архиваас©

“Mongolian Pajero club”-ийн залуус шуурганд төөрсөн, цасанд боогдсон иргэдэд туслаад хоёр жил шахам өнгөрчээ. Өнгөрсөн хугацаанд 300 гаруй машиныг
хүнд нөхцөлөөс гаргасан байна. Хамгийн сүүлд хэдхэн хоногийн өмнө Төв аймгийн Баянцогт сумаас гарч яваад цасанд боогдсон 15 хүнийг аварсан юм. 6
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Баруун талдаа жолооны
хүрдтэй тээврийн хэрэгслийн
гэрлийг 1650 төгрөгөөр солино.
Гэмт хэрэг, зөрчил ихээр
үйлдэгддэг чиглэлд 1744 алба
хаагч эргүүл хийж байна.
Гэр бүлийн хэрэгцээнд газар
үнэгүй өмчлүүлэх хугацаа
тавдугаар сарын 1-нд дуусна.
Эрүүл мэндийн хичээлийг
2018-2019 оны хичээлийн
жилээс үзнэ.

Дэлхий

Хятад улс Сирийн сэргээн
босголтод идэвхтэй оролцож,
тусламжаа нэмэхээ мэдэгджээ.
Олимпийн айчлал энх
тайвны замыг нээлээ гэж Хойд
Солонгосын телевиз мэдээлэв.
Молдав улсад Оросын
мэдээллийн хөтөлбөрүүдийг
хориглосон байна.
Японд Оросын Ерөнхийлөг
чийн нэрэмжит самбо бөхийн
тэмцээн эхэллээ.

Цаг агаар
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САР ШИНЭДЭЭ САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ!
САР ШИНЭДЭЭ САЙХАН
ШИНЭЛЭЭРЭЙ!
Хөгжил
дэвшилд хамтдаа

-14° -20°
үүлшинэ

Хөгжил дэвшилд хамтдаа

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.
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Улс төр
Товчхон

Намууд

Иргэн Н.Энхбаярын нам
Тэрбээр намын
даргад ганцаараа
нэр дэвшсэн
Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
О.Баасанхүүг намаасаа хөөсөн
МАХН-ыг эс тооцвол Монголд
парламентад суудалтай хоёр
л улс төрийн хүчин байна.
Харин суудал авч байсан нь
гарын таван хуруунд багтана.
Гэтэл Улсын дээд шүүхэд
бүртгэлтэй улс төрийн намын
тоо 27 хүрсэн. Хоёроос бусдад
нь зориулаагүй мэт сонгуулийн
тогтолцоотой Монголд бараг 30
орчим жил шантрахгүйгээр нам
байгуулсаар байгаа тэдний чин
зоригт баяр хүргэмээр.
Мөн хоёроос бусад нам нь
байгуулсан хүнийхээ өмч мэт
байдаг үзэгдэл дээрх хугацаанд
харагдлаа. Хамгийн ойрын
жишээ нь МАХН. Өнгөрсөн
амралтын өдрүүдэд намын II
Их чуулганаа сүр дуулиантай
хийв. Энэ талаараа өчигдөр тус
намын удирдлагууд мэдээлэл
өгөхөөр хэвлэлийнхэнд хандлаа.
Намын II Их чуулганаар МАХНын шат шатны удирдлагуудын
томилгоо, дүрмийн өөрчлөлт,
ши
н э Үндсэн хууль батлах
та
л аар хэлэлцэн, шийдвэр
гаргажээ.
Үндсэн хуулийг бүхлээр нь
өөрчлөх талаар МАХН хэзээнээс
ярьсаар ирсэн тул энэ нь шинэ
мэдээ биш. Харин дүрмийн
өөрч
лөлтөө намынхаа бөх
зүрх, бүдүүн голтой зарим хүнд
зориулсан гэхэд хилсдэхгүй. Тэр
хүн бол Октябрийн Баасанхүү.
Уг нь өнөөдөртөө МАХН-аас
парламентад сууж буй ганц
гишүүн. Нам дотроо төрийн
өндөр албан тушаал хашиж буй
ганц хүн гэдэгтээ бардсан уу,
үнэхээр Н.Энхбаярыг барна гэж
эрдсэн үү, шинэ оны өмнөхөн
өөрөө МАХН-ын дарга болох
төлөвлөгөөт ажлыг зохион
байгуулсан. Бараг л ордны
хуйвалдаан зохион байгуулах
шахсан даа, уг нь. Гэвч Төрийн
ордонд О.Баасанхүү нарын
зохион байгуулсан II Их
чуулганаас гарсан шийдвэрийг
Улсын дээд шүүх бүртгэхээс
татгалзсан юм. Шүүхийн
шийдвэр “...намын дотоод зохион
байгуулалт, үйл ажиллагаатай
холбоотой маргааныг шүүх
хянан шийдвэрлэхгүй. Намын
эрх бүхий байгууллага өөрөө
шийдвэрлэдэг тул Улсын
дээд шүүх МАХН-ын дүрэмд
өөрчлөлт оруулах, намын дар
гаар О.Баасанхүүг бүртгэхээс
татгалзав” гэж шийдвэрлэсэн.
Тэгвэл өнгөрсөн амралтын
өдр ү үд эд Н.Э н хба я ры н
шууд удирдлаган дор болсон
МАХН-ын өөр нэгэн II Их
чуулганаар сахилга батгүй,

» Төсөл
Улсын нисэхийн тухай хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
төслийг Батлан хамгаалахын
сайд Н.Энхболд өргөн
барьжээ.
Төсөлд өмнөх хуульд
“арилжааны нислэг” гэж
тусгасан байсныг “төлбөрт
нислэг” болгон өөрчлөхөөр
болжээ.

Тэр зөвхөн
өөрийнхөө
байгуулсан
МАХН-ыг
ганцаараа
захирч байгаа
юм биш.
2005 онд
Монгол Улсын
Ерөнхийлөг
чөөр сонгогдох
хүртлээ бараг
100 жилийн
түүхтэй МАНын даргаар
найман жил
ажилласан
байдаг.

» Байнгын хороо
Эдийн засгийн байнгын
хороо “Эрдэнэс Тавантолгой”
ХК-ийн иргэдэд эзэмшүүлсэн
1072 ширхэг хувьцааны
талаар тогтоолын төсөл
боловсруулаад байгаа аж.
Уг төслийг боловсруулахдаа
“Эрдэнэс Монгол” ХХК,
“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК,
Монголын хөрөнгийн бирж,
“Үнэт цаасны төвлөрсөн
хадгаламжийн төв” ХХК-ийн
төлөөллүүдийг оролцуулан,
хэлэлцүүлэг зохион
байгуулжээ.
Б.Ганбаяр / ЗГМ©

дураараа гишүүдээ (эхнийх
нь О.Баасанхүү) намаас хөөх
шийдвэр гаргажээ. Тэгэхдээ
дүрэмдээ “Бүх шатны сонгуульд
нам, намаас нэр дэвшигчийн
эсрэг ажилласан, бусад нам,
намын нэр дэвшигчийг үйл
дэл, эс үйлдлээрээ дэмжин
ажилласан, намын өмч, нэр,
хэвлэмэл хуудас, бэлгэдэл, тамга
тэмдгийг хууль бусаар эсхүл
намын нэр ашиг сонирхлын
эсрэг ашигласан бол гишүүнээс
хасна” гэсэн өөрчлөлт оруулж,
О.Баасанхүүг намаас хөөхөөр
болжээ.

ЗГМ: инфографик

1992 оноос хойш парламентад суудал авч байсан
улс төрийн нам болон тус намын даргаар
хамгийн олон жил ажилласан хүмүүс
Н.Энхбаяр

Н.Алтанхуяг

2008-2014
АН

Б.Эрдэнэбат
1998- одоог
хүртэл

Эх орон нам

С.Оюун

2000-2017
ИЗНН

парламентад сууж буй ганц
гишүүн.

4
Н.Энхбаяр
2011- одоог
хүртэл
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• Нийт зургаан жилийн
хугацаанд зөвхөн Н.Энхбаяр

2011-2016
МҮАН

• Энэ үзүүлэлтээрээ
Монголын улс төрийн

Б.Жаргалсайхан
2004- одоог
хүртэл

7

2

3

тодотгох хэрэгтэй. Мөн С.Ган
баатар, Ц.Оюунбаатар нар ч
намын дэд дарга хэвээрээ үлджээ.
Улсын дээд шүүх МАХН-ыг
2011 онд бүртгэж авсан. Ингээд
бодохоор нийт зургаан жилийн
хугацаанд өнөөдрийг хүртэл
зөвхөн Н.Энхбаяр л тус намыг
удирдаж байна. Цаашид ч хэдэн
жил намын даргын сэнтийд буг
болгохыг хэлж мэдэхгүй.
Тэр зөвхөн өөрийнхөө бай
гуулсан МАХН-ыг ганцаараа
захирч байгаа юм биш. 2005 онд
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр
сонгогдох хүртлээ бараг 100

156
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намын түүхэнд ИЗНН-ыг
тасралтгүй 17 жил удирдсан
С.Оюуны ард бичигдэнэ.

1

» Тоо

МАХН

М.Энхсайхан

л тус намыг удирдаж байна.

» Томилолт
“Бэлчээрийн сан” байгуулах
эрхийг сум, орон нутагт нь
өгдөг болох хуулийн төслийг
Засгийн газар боловсруулж
байгаа аж. Энэ хууль
батлагдвал сум, орон нутгийн
малчид өөрсдөө санаачлаад
баг, сумын нийтийн хурлаараа
бэлчээрийн сан байгуулах
боломжтой болно гэж
ЗГХЭГ-ын дарга Г.Занданшатар
Баянхонгор аймагт ажиллах
үеэрээ мэдэгдсэн байна.

2
3

• Октябрийн Баасанхүү
бол өнөөдөртөө МАХН-аас

МАХН-ын II Их чуулганаас
гарсан гурав дахь шийдвэр нь
намын шат шатны байгууллагын
удирдлагуудын сонгуультай
холбоотой юм. Мөн үүнийг
Монголд буй улс төрийн бүх
намын дийлэнхэд нь үйлчилдэг
“нам байгуулсан хүний өмч”
болдог үзэгдлийн нотолгоо ч
гэж хэлж болохоор. Тодруулбал,
намын II Их чуулганаас намын
даргаар Н.Энхбаярыг улираан
сонголоо. Өөрөөс нь өөр нэр
дэвшигчгүй намын даргын
төлөөх дотоод сонгуульд 100
хувийн саналаар Н.Энхбаяр
ялалт байгуулсан гэдгийг

1997-2005
МАН

1

БНН

4

5

6

жилийн түүхтэй МАН-ын
даргаар найман жил ажилласан.
1992 оноос хойш Н.Энхбаяр шиг
тасралтгүй найман жил намын
дарга хийсэн хүн МАН-ын
түүхэнд байхгүй. Харин энэ
үзүүлэлтээрээ Монголын улс
төрийн намын түүхэнд ИЗННыг тасралтгүй 17 жил удирдсан
С.Оюуны ард бичигдэнэ.
Байгуулагдсан цагаасаа
хойш унтаа байгаа улс төрийн
намуудыг алийг тэр гэх вэ.
Харин асаж яваад унтарсан
намын түүхийг харахад ихэнх нь
нэг хүн дангаар захирдаг байсан
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түүхтэй. Зарим нь эзнийхээ улс
төрд хөл тавих гишгүүр нь болж,
амь тавих нь ч бий. МАХН-ын
хувьд цөөнгүй хүний улс төрийн
гишгүүр болсон ч Н.Энхбаяр
одоохондоо өөрийн биеэр үр
шимийг нь хүртээгүй байна. Энэ
нь Н.Энхбаяр хоригдож байсан
эсвэл ялтайд тооцох хугацаа
дуусаагүй байсан он жилүүд.
Харин одоо түүнд ямар нэгэн
хуулийн хориг алга. Эрх чөлөөт
иргэн Н.Энхбаяр зөвхөн 2020
оныг хүлээж байна. Мэдээж,
МАХН-ын даргын албан
тушаалтайгаа.

Парламент

УИХ эхний гурван ээлжит чуулганы хугацаанд гишүүд 24895 цаг хуралджээ
ҮЕ ҮЕИЙН УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ГИШҮҮДИЙН ИРЦ,
ҮЕ ҮЕИЙН
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ХЭЛЭЛЦСЭН
АСУУДАЛ, ГИШҮҮДИЙН
ИРЦ,
ЦЭЦИЙН
ДҮГНЭЛТИЙН
ТАЛААРХ
ХАРЬЦУУЛСАН
СУДАЛГАА
ЦЭЦИЙН ДҮГНЭЛТИЙН ТАЛААРХ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
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1

Бие даасан хууль
Хуульд өөрчлөлт
оруулах тухай хууль
Хууль хүчингүй болсонд
тооцох тухай хууль
Зээлийн хэлэлцээр
соёрхон батлах тухай
хууль
НИЙТ ХУУЛЬ
УИХ-ЫН ТОГТООЛ
Гишүүдийн оролцсон
цаг

3

4

5

7

6

Харьцуулалт

Эхний 3 чуулганы
нийлбэр

2016-2018
3 дахь чуулган

Эхний 3 чуулганы
нийлбэр

2012-2016
3 дахь чуулган

Эхний 3 чуулганы
нийлбэр

2008-2012
3 дахь чуулган

2004-2008
Эхний 3 чуулганы
нийлбэр

талаар Тамгын газрын Ерөнхий
нарийн бичгийн дарга Ц.Цолмон
танилцуулав. Үе үеийн УИХ-ын
гурав дахь ээлжит чуулганы
үйл ажиллагааны талаарх
харьцуулсан тоон мэдээллийг
тэрбээр танилцуулсан. 20042008 оны УИХ эхний гурван
ээлжит чуулганд нийт 178 хууль,
2008-2012 оны УИХ 201 хууль,
2012-2016 оны УИХ 269 хууль
баталсан бол энэ удаагийн УИХ
эхний гурван ээлжит чуулганы
хугацаанд 493 хууль баталсан
байна. УИХ-ын гишүүдийн
хуралдааны ирцийг дээрх
үзүүлэлтээр харьцуулбал 20042008 оны УИХ эхний гурван
ээлжит чуулганд нийт 17444
цаг, 2008-2012 оны УИХ 21354
цаг, 2012-2016 оны УИХ 17061
цаг хуралдсан бол энэ удаагийн
УИХ эхний гурван ээлжит
чуулганы хугацаанд гишүүд
24895 цаг хуралджээ.

3 дахь чуулган

УИХ-ын дэд дарга Л.ЭнхАмгалан, УИХ-ын Тамгын
газ
р ын Ерөнхий нарийн
бичгийн дарга Ц.Цолмон нар
өнөөдөр сэтгүүлчдэд 2017 оны
намрын ээлжит чуулганы үйл
ажиллагааны талаар мэдээлэл
танилцууллаа.
УИХ-ын 2017 оны намрын
ээлжит чуулган 93 өдөр
хуралдан завсарлаад байгаа
бөгөөд энэ хугацаанд улс орны
эдийн засгийн нөхцөл байдалд
эерэг нөлөөтэй, нийгмийн өмнө
тулгамдаж байсан асуудлуудыг
оновчтойгоор шийдвэрлэсэн
олон нийтийн хүлээж байсан
хууль, тогтоолуудыг баталсан
болохыг УИХ-ын дэд дарга
Л.Энх-Амгалан хэвлэлийн
хурлын эхэнд тэмдэглэн хэлэв.
Бие даасан 18 хууль баталсан бол
нийт 95 хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулж, УИХ-ын 54 тогтоол
баталсан байна.
УИХ-ын үйл ажиллагааны
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1/ ХЭЛЭЛЦЭН БАТАЛСАН ХУУЛЬ, ТОГТООЛ
31
41
12
+43,9
18
59

+90,3

8/2

7/5

7/3

7/1

+118,5 +50,0

+63,6

+38,5

13

27

11

34

115

30

140

81

193

95

386

+100

+175,7 +235,6 +17,3

+216,6 +179,4

10

12

8

12

6

27

5

30

+11,1

+150,0 +150,0 -16,6

-37,5

11

24

3

18

1

8

7

18

+125

0

68
56

178
124

52
53

201
135

100
52

269
139

125
54

493
143

+83,3
+2,9

+145,3 +176,9 +25,0
+5,9
+15,3 +3,8

-25,0

5690:30 17444:50 5137:50 21354:40 6939:55 17061:40 9670:23 24895:24
2831:35

77:45

311:35

855:49

9882:41

354:02

1012:33

+600,0 +133,3 -36,3
+140,4 +83,8
+1,9
-3,5

+45,9

+16,6

+42,7

+39,3

+88,2

-89,7

+225,4 -64,2

-58,5

+359,7 -71,3

3/ УИХ-ЫН ШИЙДВЭР ҮНДСЭН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ТАЛААРХ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА /ТООГООР/

Үндсэн хуулийн цэцийн
дүгнэлт
Үндсэн хууль зөрчсөн
тухай дүгнэлт

41

27

40

13

22

14

26

7

-

Албан тушаалтан. АТГ-т
ХОМ-ээ бүртгүүлэх үүрэгтэй
төрийн өндөр болон бусад
282 албан тушаалтан бий.
Үүнээс албан тушаалаа хашиж
буй 272 албан тушаалтан
байгаа юм. Тэднээс УИХ-ын
гишүүн 26, Засгийн газрын
гишүүн 12, яамдын Төрийн
нарийн бичгийн дарга,
агентлагийн дарга 38,
Монгол Улсаас гадаад улсад
суугаа Элчин сайд, Ерөнхий
консул 29, бусад 51, нийт 156
албан тушаалтан мэдүүлгээ
гаргажээ.

Эшлэл

Хүн хариуцлагатай байя гэвэл
өөртөө тавих шаардлагаа нэмэх
хэрэгтэй. УИХ-ын гишүүдийн
хариуцлагыг сайжруулахтай
холбоотой хуулийн төслийг
би ганцаараа өргөн барьсан.
Яагаад гэвэл, УИХ-ын гишүүд
хариуцлагаа сайжруулах хүсэл,
эрмэлзлэл байна уу, үгүй юу
гэдгийг харах гэж байгаа юм.
Үнэхээр тийм хүсэл байвал
миний төслийг улам сайжруулж,
анхаарах ёстой. Тэгэхгүйгээр
парламент одооных шигээ зад
гай явж болохгүй.
УИХ дахь МАН-ын бүлгийн
дарга Д.Хаянхярваа

-50,0

2/ ГИШҮҮДИЙН ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН БАЙДАЛ /ЦАГ, МИНУТ/

Гишүүдийн тасалсан цаг 1235:50

» Засгийн газар
Засгийн газрын үйл
ажиллагааны хөтөлбөрт
сэтгэцийн асрамжийн газар
байгуулах зорилт тусгасан
талаар ХНХЯ-ны эх сурвалж
хэлэв. Тус яам үндсэн
хэрэгжүүлэгчээр ажиллаж,
хамтран хэрэгжүүлэгчээр
Эрүүл мэндийн яам
сонгогдсон аж.

+69,9

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.

2018.02.13, мягмар ~ №035 (834)

Засгийн газрын мэдээ Сонин
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Нийтлэлчийн булан
Тэд сонгогчдод
гарын бэлгээ
зүгээр ч нэг
өгдөггүй
Б.Даваатогтох
@datoZGM
Монгол Улс парламентын
засаглалтай болоод 20 гаруй
жилийг үдэж байна. Энэ хуга
цаанд манай улстөрчид байнга
шахуу парламентын төлөвшлийг
хөндөж, үзэл бодлоо илэрхийлдэг
ч бодит үйл хэрэг болгосон нь
тун ховор. Уг нь парламентын
төлөвшил улстөрчдийн төлөв
шилтэй салшгүй гинжин
холбоотой. Биеэ засаад гэрээ
зас, гэрээ засаад төрөө зас
гэд
г ийн адилаар улстөрчид
өөрсдийгөө төлөвшүүлэх нь
парламентыг төлөвшүүлж бай
гаа хэрэг юм. Төлөвшил гэдгийг
томоор ойлгож, сэтгэх хэрэггүй.
Энгийнээр, үг хэллэгээ анхаарч,
үйл хөдлөлөө цэгнэх нь ухамсрын
түвшин гэж болно.
Тэгвэл парламентын төлөвшил
ярьдаг ч үнэн хэрэг дээрээ
өөрсдөө төлөвшиж амжаагүй
байгаа улстөрчид ядарсан ард
түмнийхээ сэтгэлгээн дээр
дөрөөлж, баяр наадам болохоор
л сонгогчдодоо ууттай бэлэг
тарааж, өөрийгөө сурталчилдаг

Таван кг гурилны төлөө таныг
сонгоогүй шүү гишүүн ээ
ядмаг жишиг тогтоод удаж байна.
Тэрхүү жишиг энэ удаад ч дав
тагдаж, эхнээсээ түмний элэг
доог болж байна гэхэд хилс
дэхгүй нь.
Сар шинийн баяр болохтой
зэрэгцээд төрийн түшээд тойрог
тоо ажиллах нэрийдлээр таван
килограмм гурил, тавгийн идээ
тарааж эхэлжээ. Тухайлбал,
УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг
тойргийн сонгогчид болох Чин
гэлтэй дүүргийн ахмадууддаа
таван килограммын савлагаа
тай гурил тараав. Тус дүүргээс
сонгогдсон Д.Ганболд гишүүн
мөн л тойргийнхоо азай буур
луудын амар мэндийг эрэх
нэрийдлээр чихмэл тоглоом
тарааж хэсэгтээ цахим орчинд
түмний шившиг боллоо. Түүний
бэлгийн багцанд зургийн дэвтэр,
чихмэл тоглоом, шоколад, чихэр,
чацарганаас гадна нэрийн хуудас
нь багтсан юм.
Үүнээс гадна өнгөрсөн
парл амент ад Баянхонгороос
сонгогдсон Д.Ганбат гишүүн

тойргийн иргэддээ бидон тарааж,
хэсэгтээ л шуугиулж байсан.
Тэгвэл түүх давтагдаж, тус
тойргоос сонгогдсон М.Билэгт
гишүүн данх тарааж, “данх
Билэгт” нэрийг зүүв.
Тэд ихэвчлэн гурил, будаа,
гүрж ногоон цай, сүү, элсэн
чихэр тараадаг бөгөөд эцэстээ
бэл бэнчингээрээ өрсөлдөж,
өргөл барьцаа нэмэгдүүлдэг
хошин “уламжлал” бий. Гэх
дээ тэд сонгогчдод гарын
бэлгээ зүгээр ч нэг өгдөггүй
бололтой. Тухайлбал, Баянгол
дүүргээс сонгогдсон УИХ-ын
гишүүн С.Эрдэнэ тойргийнхоо
буурлуудад Сар шинийн баярын
гарын бэлгээ гардуулжээ. Тус
дүүргийн 14 дүгээр хороон
дээр гишүүний гарын бэлгийг
гардуулах үеэр тун чиг хөгтэй
явдал болсон гэх. Хөгшнийхөө
гарын бэлгийг авахаар ирсэн
эмээд хорооны Засаг дарга
нэг хүнд нэгийг л өгөх ёстойг
тайлбарлав. Учир нь гарын бэлэг
гардуулж буй гэрэл зураг дарах

тул хүн давхцахгүй байхыг
настанд сануулжээ. Харин
настан хөгшнөө хэвтэрт байдгийг
учирлахад, хорооны Засаг дарга
нь гудамжинд явж байгаа хүнийг
ч хамаагүй авчраад зургийг
нь авахуулаад бэлгээ авахыг
зөвшөөрчээ. УИХ-ын гишүү
дийн энэ мэт үйлдэл үнэхээр
тойргийнхоо иргэдийг бодсоных
уу, эсвэл зүгээр хэлбэр төдий
үйлдэл үү гэдэгт эргэлзэхэд
хүргэж байна. Нөгөөтэйгүүр,
үнэхээр гутаж байна.
Улстөрчдийн тараасан бэлгийн
цувааг бичвэл энд дуусахгүй.
Өргөл барьц болгон өгөх
бэлгийн нэр төрөл нэмэгдэж,
УИХ-ын гишүүд бараг өөр
зуураа үүгээрээ өрсөлддөг гэж
харагдахаар. Сонгуулийн тухай
хуульд зөвхөн сонгуулийн жилд
бэлэг сэлт, бэлэн мөнгө тараахыг
хориглосон байдаг. Тодруулбал,
Сонгуулийн тухай хуулийн
35.15.1-д зааснаар сонгогчид
мөнгө, эд бараа төлбөргүй тараах,
хөнгөлөлттэй үнээр худалдах,

аливаа үйлчилгээг төлбөргүйгээр
болон хөнгөлөлттэйгээр үзүүлэх,
төлбөрт таавар, бооцоот, мөрий
тэй тоглоом зохион байгуулахыг
хориглодог юм.

•

Улстөрчид баяр наадам
болохоор л сонгогчдодоо
ууттай бэлэг тарааж,
өөрийгөө сурталчилдаг
ядмаг жишиг тогтоод удаж
байна.

•

Өргөл барьц болгон
өгөх бэлгийн нэр төрөл
нэмэгдэж, УИХ-ын гишүүд
бараг өөр зуураа үүгээрээ
өрсөлддөг гэж харагдахаар
байна.

•

Улс орны хувь заяаг атгаж
буй улстөрчид нь үүргээ
хоногийн хоол, хувцас хунар
төдийхнөөр өнгөц сэтгэж
байхад Монгол Улсыг хэн,
хэзээ хөгжүүлэх вэ.

Өөрөөр хэлбэл, хуулийн
цоорхойг ашигласан УИХ-ын
гишүүдийн энэ үйлдэл буюу
сонгуулийн бус жилүүдэд тарааж
буй төрийн түшээдийн гарын
бэлгийг буруутгах аргагүй.
Гэхдээ эдийн засгийн хямрал,
иргэдийн бухимдал, олон
нийтийн мэдээлэл, мэдлэггүй
байдал дээр дөрөөлж, гарын
бэлэг тараах нэрийдлээр
сонгогчдодоо таалагдах гэсэн
башир аргаас улстөрчид хэзээ
ч татгалзаж чадахгүй бололтой.
Угтаа бол нийгмийг түүчээлэх
ёстой бодлого тодорхойлогчид
сонгогчдодоо хоногийн хоолыг
халбагадаж өгөхөөс илүүтэйгээр
гэдэс цатгалан, мөр бүтэн байх
нийгмийн тогтолцоог бүрдүүлэх
ёстой. Тэдний нийгмийн
асуудлыг шийдвэрлэж, тэдний
дуу хоолойг төрийн хууль
тогтоох танхимд, төрийн эрх
барих дээд шатанд хүргэх нь
гишүүдийн үндсэн үүрэг. Хэр
их бэлэг тарааснаараа биш ард
түмний итгэлийг хэрхэн дааж,

үүргээ биелүүлсэн нь төрийн
түшээдийн ажлын үнэлэмж
байх учиртай. Түүнээс биш нэг
удаагийн Сар шинийн баяраар
таван кг гурил, данх, дэвтэр авах
гэж бид УИХ-ын гишүүдийг
сонгоогүй байлтай. Өөрийнхөө
төдий
г үй, үр хүүхдийнхээ
ирээдүйг баталгаажуулахын
тулд УИХ-ын гишүүдэд итгэл
хүлээлгэж, төрийн жолоог атгах
эрхийг өгсөн.
Улс орны хувь заяаг атгаж
буй улстөрчид нь үүргээ
хоногийн хоол, хувцас хунар
төдийхнөөр ядмаг сэтгэж
байхад Монгол Улсыг хэн,
хэзээ хөгжүүлэх вэ. Хэзээ
Монгол Улс дэлхийд өрсөлдөх
чадвартай болж, Монголын
ард түмэн эрүүл, аюулгүй
орчинд аз жаргалтай амьдарч,
амьдралын чанар сайжрах
вэ.Эсвэл өөрсдийнх нь хэлдгээр
гарын бэлэг гэж нэрлэсэн таван
кг гуриланд хууртах хэмжээний
амьжиргаатай ард түмэн тэдэнд
хэрэгтэй юу?

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ СОНИН
Эдийн засаг, уул уурхайн цогц мэдээллийн
ертөнцөд таныг урьж байна
Эх орон, газар шороондоо л хайртай яваарай.

Д.Лувсаншарав

ЗГМ

~ СОЁЛТ ХҮНИЙ ӨГЛӨӨ СОНИН УНШИХААС ЭХЭЛДЭГ ~
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Ерөнхий сайдын “лүндэн”
Ц.Нямдоржийг барьц алдуулав

Эрдсийн ганзага дундраагүй

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

Эрдсийн орлого ДНБ-ий 6.2 хувийг
бүрдүүлжээ. > 4

YНЭ: 1000₮

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

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

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

Zaluu.com
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ОНЦЛОХ
УЛС ТӨР

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

ДЭЛХИЙ

Avondale компани Niacor витамины жороор олгох хувилбарын
үнийг өнгөрсөн сард 809 хувиар өсгөсөн байна. > 10
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Гадаадынханд үл хөдлөх худалдахгүй
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XI
банкны үйл ажиллагааг нухчин
дарах ажиллагаа өрнөж,
хөрөн гийн менежментийн
бүтээгдэхүүнд саяхнаас нэмэлт
зохицуулалт үүсгэсэн”ийг State
Streetийн макро стратегич Бэн
Люк өгүүллээ.
БНХАУын засгийн газрын
бондын өгөөж эрс өссөн нь
хөрөнгө оруулагч нарын
итгэлийг сулруулах юм уу үгүй
болгож, улмаар зарах ажиллагааг
гааруулах эрсдэлтэйг тэрбээр
анхааруулав. “Эрх баригчдын
арга хэмжээ чангарч, бондын
өгөөж өсөн, АНУд саяхнаас
технологийн компаниудын
хувьцааг зарах хандлага ихэссэн
нь Хятадын онцлог бүхий
өвөрмөц нөхцөл үүсгэлээ”
хэмээн ноён Люк тайлбарласан
юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт цохил
тод ноцтой өртсөн автомашин
үйлдвэрлэлийн салбар эргээд
сэргэж байна. Шинээр автомашин
худалдан авагсад эдэлдэг хоёр
жилийн хугацаат татварын
хөнгөлөлт ирэх онд төгсөхтэй
уялдан тус салбарын ирээдүй
тун бүрхэг болж байгааг зарим
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шинжээч дурдлаа. “Худалдаж
авахад үнэтэй автомашин гээч
барааг авахад олгодог татварын
хөнгөлөлтийг сунгахгүй л бол
байдал эрсдэлтэй” хэмээн ноён
Чуй өгүүлэв.
Удааширч буй Хятадын
эдийн засаг ирэх онд Ази дахь
бусад бүс нутагт нөлөөлж
болзошгүйд эдийн засагч нар
түгшиж байна. Bank of America
Merrill Lynchийн эдийн засагч
“Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд
хөшүүргийн механизм суларсны
дүнд Хятадын эдийн засаг саарах
аваас нийт Азид өсөлт сулрах
аюултай”г саяхан тайлбарласан.
Бодлого тодорхойлогч нар хэт
чанга арга хэмжээ авч буйтай
зэрэгцэн үл хөдлөх хөрөнгө
үүсгэх ажиллагаа багасах аваас
БНХАУд эдийн засгийн удааш
рал тооцоолсноос ч ноцтой болж
хувирна хэмээн тус банкны эдийн
засагч нар сэрэмжлүүлсэн юм.
Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн
салбар ирэх онд анхаарлын
төвд байх төлөвтэй. Үүний
нэг шалтгаан нь нь түрээсийн
салбарт өсөлт үүсгэх зорилгоор
орон сууцны зах зээлд шинэчлэл

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

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

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

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

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

НИЙГЭМ

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

Амин дэмийн үнийг 800 хувь өсгөжээ

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

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

Улстөржсөн ард түмэн
улс орноороо сүйрдэг

ЭДИЙН ЗАСАГ

Хөрөнгийн биржийн “MSE ALL”
индекс 1261.81 нэгж болж, 0.42
хувиар буурав.
Монголбанк “төрц” алтыг
дэлхийн зах зээлийн үнээс
өндөр үнээр авч байна.
“Банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хууль”-ийн төслийг
боловсруулна.
Зочид буудлын салбарын
орлого 112.6 тэрбум төгрөгт
хүрч, 4.1 хувиар өссөн байна.
ОХУ-ын гадаад худалдааны
нийт бараа эргэлт 144.4 тэрбум
ам.долларт хүрэв.
ГССҮТ гэр бүлийн хүчирхийллийн 960 хохирогчид тусламж
үзүүлжээ.
Ирэх онд Зүүн дөрвөн замын
давхар замын уулзварын
ажлыг эхлүүлнэ гэв.
Адууны махны экспортыг 10
мянган тонноор нэмэгдүүллээ.
33 дугаар сургуулийн хажууд
олгосон газрыг хүчингүй
болголоо.
ЕБС-иуд спорт заалаа ашиглуулсан мөнгөө тайлагнадаг
болно.

АНУ, Хойд Солонгосын зөрчил
Хятадын хил дээр айдас төрүүлэв

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

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

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

BBМ©

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

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

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

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

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

ЗГМ: ЦУВРАЛ

ЭДИЙН ЗАСАГ

Хамгаалал дутсан хүүхдээ төр хайхрах цаг болжээ
Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM
Нэг үе тав, арваараа хэл
хэлдсэн бүлэг хүүхэд хотын
гудамжаар их харагддаг бай
сан. Орон сууцны хороолол,

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

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

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

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

Онлайн захиалга
ЗГМ: ИНФОГРАФИК

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
2017.11.30

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

3%

Банкны өөрийн
хөрөнгө

77%

00774

2 сая хүртэлх
төгрөгийн
өрхийн
орлоготой

Нэг хамтран
зээлдэгчтэй

15.7%

Улаанбаатар хотод
байршилтай орон
сууц худалдан
авчээ

Хамтран
зээлдэгчгүй

4.9%

92.4% 6.3% 1.3%

ОСИСТ
ТБХ*

*- Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн
тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөр

Нийтийн
зориулалттай
орон сууц

Хашаа
байшин

2 болон түүнээс
дээш хамтран
зээлдэгчтэй байна

Амины
орон
сууц

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

MSE ALL

79.4%

Ипотекийн зээлтэй нийт
зээлдэгчид байгаагийн

64.9% 72.7%

Ипотекийн
зээлийн
үлдэгдэл

ҮҮЛШИНЭ

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

92,616

20%

Бусад эх үүсвэр

-14° -24°

Монголын ипотекийн корпораци©

АЛТ

ЗЭС

10-ЧИНГИС БОНД

5-ЧИНГИС БОНД

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

Хэвлэмэл захиалга

БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

1295
0.1%

THE OFFICIAL
GAZETTE

6805
1.9%

98.770
1.1%

100.19
0.03%

2,444.38

370.56

(Хэвлэмэл + Онлайн)
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РУБЛЬ

• Улиралд: 5000T (62 дугаар)
• Хагас жилд: 10 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 15 000Т (248 дугаар)
1261.81
0.42%

Хосолмол захиалга

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

41.92

ubinfo.mn

• Улиралд: 32 000Т (62 дугаар)
• Хагас жилд: 65 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 125 000Т (248 дугаар)
QR код ашиглахгүйгээр төлбөр хийх бол:

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

zgm.mn

ZGMmn

zasagco

2600079789
тоот дансанд мөнгөө тушаана уу.

zgm.mn

70103131 99903581
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Судлаачийн үг

Ази, Европ төвтэй хөгжил-Монголын
сонголт
Бид 70 жил
Оросыг дагахдаа
түүнээс яагаад
бүрэн суралцаагүй
юм бэ
Олхонуд Баярхүү
Судлаач профессор
Гарчгаасаа л ямар сэдэв хөндөх
нь тодорхой. Энэ хоёр замын тухай
улиг болтол ярьж, бичсэн дээ.
Хөгжлийн хурд, үр дүн, ололтыг
нь жингийн туухай дээр өнөөдөр
тавих гэсэн юм биш. Түүх нь
зөрчихнө.
Хүн төрөлхтний хөгжлийн
түүх бол тэр чигтээ иргэншил,
соёлын хөгжлийн түүх юм. Хэр
иргэншсэнээсээ шалтгаалан
технологи бүтээж, түүнээ үйлд
вэрлэл болгож иржээ. Дундад
зуунаас ХХ зууныг бараг дуустал
дэлхийн түүхийг Европ ба
түүний шинэ холбоотон Америк
тодорхойлж ирсэн ба тэд хөгжлийн
хөтөч нь байлаа. Хүн төрөлхтний
түүх бол нөгөө талаасаа дайны
түүх, хүчирхийллийн түүх. Улс
төрөөр дарангуйлсан түүх.
Хөгжил ба стратеги гэж яривал
АНУ ба Европ нь СССР-ийг улам
бүр тэлэхээс сэргийлэх нэгдсэн
зорилготой, олон иргэншлээс
бүрдсэн томхон бүлгийн төвд
байсан нь нууц биш. Энэ бүлэглэл
нь “Чөлөөт ертөнц”, “Өрнөд”

“Засгийн газрын мэдээ” сонин нь ардчилсан,
шударга ёс, хүний эрхийг дээдэлж, чөлөөт
сэтгүүл зүйн хэм хэмжээг бүрнээ сахин, олон
ургальч үзлийг илэрхийлэх мэдээллийн
индэр байж, нийт Монгол үндэстний
ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг эрхэм
зорилгоо болгоно.
ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Ерөнхий эрхлэгч
Баатарын Дуламхорлоо
Зөвлөх
Шатарбалын Даваадорж
Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын Сугармаа
Утас: 99903584
РЕДАКЦ

Улс төр, нийгэм, эрэн сурвалжлах мэдээллийн алба
Эдитор Б.Даваатогтох
Утас: 99901637
Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба
Эдитор Б.Баяртогтох
Утас: 99901532
Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан
Утас: 99903574
зар сурталчилгаа

Утас: 99903581
99903578
99909472
99907843
ХАЯГ

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

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Г.Баярсайхан

00834

эсвэл, “Холбоотнууд” зэрэг янз
бүрийн нэртэй байсан бөгөөд
Турк, Грек, Япон, Солонгос,
Филлипин, Израиль, Тайвань,
Тайланд, Пакистанаас авахуулаад
таван тивийн олон арван өрнөдийн
биш улс орныг өөртөө багтааж
байжээ.
Тэгэхээр нь СССР ганцаар
дахгүйн зовлонг гэтэлгээд
өөртөө эвсэл бүрдүүлээд авав.
1945 он хүртэл тэдэнд БНМАУ
гэх ганцхан холбоотон байсан мэт
манай ахмад үеийнхэн сурталддаг.
1921 оны ардын хувьсгалаас хойш
II дайны ялалтыг хүртэл Зөвлөлт
холбоот улс, Монгол хоёр хамтран
ажиллаж байсан нь түүхэн үнэн.
Тэр үед монголчууд алтан Москваг
бараадаж, баримжаалж хөгжихгүй
бол өөр зам байгаагүй. Ололт
амжилт нь тэр үеийн найрамдлын
үр шим, яргалал, хэлмэгдүүлэлт
нь бас Зөвлөлтийнхний тулгаж
хүлээлгэсэн үйлийн үр, тавилан.
Дэлхийн II дайны дараа Москва
төвтэй дэлхийн социалист лагерь
(эвсэл бүлэглэл) үүслээ. 19171945 онд Зөвлөлтөд туршиж
хэрэгжү үлсэн нийгэм-улс
төрийн байгуулал, эдийн засгийн
хөгжлийн загвараа тэр лагерьтаа
тулгаж хэрэгжүүлэв. Тулгалтыг
авахгүй гэснийг нь “1937” оны
нэгэн адил хэлмэгдүүллээ.
Аллага, шүүх хурал, хэлмэг
дүүлэлт яг давтагдсан. Ийнхүү
хүчирхийлсээр амжилтад хүрлээ.
Дэлхийн социалист лагерь босоод
ирлээ. Тухайн үеийн БНМАУ
салшгүй эд эс, гишүүн, жигүүр
нь болов.
Энэ хооронд Европын хол
бооны цөм улсууд болох Франц,
Герман зөрчлөө арил
г аад
холбооныхоо үндсийг тавилаа.
Тэр холбоо нь Бельги, Нидер
ланд, Люксембургийн дотоод
бүлэг, дараа нь Итали, Испани,
Португал, Дани, Их Британи,
Ирланд, Грек зэрэг гишүүн улс
орнууд, бүр хожмоо Австри,
Финланд, Швед, дахиад нэг тэлэл
тээрээ Польш, Унгар, Чех, Словак,
Болгар, Румынийг нэгтгэсэн
аварга “мангас” болж хувирав.
Яг үнэндээ Европын социалист
орнуудыг хамтын ажиллагаанд
нэгтгэсэн механизм болох Эдийн
засгийн харилцан туслах зөвлөл
(ЭЗХТЗ) бол Европын холбооны
анхны бүтцийг сөрсөн, түүнээс
хуулбарласан механизм байсан
ба Монгол Улсын хөгжил дэвшил
жигдэрч эхэлсэн 1960-1970-аад
он бол ЭЗХТЗ-д элссэний гавьяа
байсан билээ.
СССР улс хөгжил нь жиг
дэрч, дэлхийн бодлогыг тодор
хойлж байсан тэр үед түүнд
геополитикийн ба гео-эдийн
засгийн дөрвөн бүрхэвч (хаалт,
баталгаа) тогтсон байлаа. Үүнд:
1.Зөвлөлт Оросоос эхэлсэн,
Зөвлөлт Оросыг тойрсон эхний
бүрхэвч нь РСФСР гэх нэртэй.
2. СССР гэх нэгдсэн нэрийн дор
Оросоос гадна 14 улс-үндэстэн
оролцсон хүчирхэг бүрхэвч,
3. СССР төвтэй дэлхийн социа
лист систем гэх хамгийн том
бүрхэвч,
4. Капиталист бус хөгжлийн
замаар замнаж ирээдүйд ком
мунист улс болох заяа төөрөгтэй
хөгжиж буй ертөнцийнхөн (20
гаруй улс байсан гэх. Томхон нь
Энэтхэг, Бирм, Афганистан болон
Египет, Сири, Ирак, Ливи, Өмнөд
Йемен гэх мэт Арабын хэсэг улс,
Африкаас Ангол, Мозамбик,
Этиоп, Гвиней, Америкаас Чили,
Никарагуа гэх мэт) бас нэг бүрхэвч
гэж жагсана.
Энд 40 орчим улс орны нэрсийг
жагсааж болох ба бүгд Москвагийн
хөгжлийн загвараар явсан бус,
Москвагийн дохио зангаа, цэргийн
оролцоо, зөвлөгөөгөөр хүйтэн
дайнд өөрийн дуу хоолойгоо өргөж
байсан юмсанж. Энэ 40-ийн дотор
Монголоо байршуулаад, хөгжсөн
бол хөгжсөнийг нь, хожсон бол
хожсоныг нь дүгнэх хэрэгтэй.
Монгол нь учиргүй европжоод,
хөгжлийн Европ загварыг
шууд хуулчихсан бус харин
тэр дөрөвдүгээр бүрхэвчийн
бүлэг орнуудад үлгэр үзмэр
болгохуйц, хоцрогдсон феода
лизмаас капитализмыг алгасан
социалист хөгжлийн замаар

Монголчууд
хэрдээ
европжсон,
оросжсон,
нүүдлийн гэх
харанхуй өвөө
гээж эхэлсэн,
харьцангуй
хотожсоныг
дэвшил гэхээс
аргагүй. Хэдэн
мянгаараа
СССР ба
Европын
социалист
орнуудаас
эрдэм
өвөрлөн ирж,
хоцрогдсон
эх орондоо
эрдэм соёлын
үр суулгасныг
бүр ч
олзуурхмаар.

замнасан хамгийн шилдэг улс
орон болж үнэлэгдэж байсансан.
Монголчууд хэрдээ европжсон,
оросжсон, нүүдлийн гэх харанхуй
өвөө гээж эхэлсэн, харьцангуй
хотожсоныг дэвшил гэхээс
аргагүй. Хэдэн мянгаараа СССР
ба Европын социалист орнуудаас
эрдэм өвөрлөн ирж, хоцрогдсон
эх орондоо эрдэм соёлын үр
суулгасныг бүр ч олзуурхмаар.

1921 оноос
өмнөх феодалын
хоцрогдсон
сэтгэхүй рүүгээ
гулсаж байна
Зөвлөлт ба ЭЗХТЗ-ийн орнуу
даас эдийн засагтаа авсан мөнгө
хөрөнгө, тэргүүний мэдлэг, бүтээн
байгуулалт 1980-аад төгсгөл
үед өөрийн хүч нөөцөө баран
гацаж зогссоны учрыг одоог
хүртэл зөв тайлбарлаж чадахгүй
яваа нь харамсалтай. Европын
боловч Европын холбооны эсрэг
альтернатив хөгжлийн загвар
сонгосон СССР тэргүүтэй эвсэл
эдийн засгийн өрсөлдөөндөө
сульдаж унасныг бид тэр бүр
мэддэггүй. Социализм, капита
лизм хоёр халз уралдаад манай
социализм нь ялагдсаныг барууны
хэн нэгэн дайсны далдын явуулга
мэтээр одоо хүртэл ойлгож
тайлбарладаг нь буруу юм.
СССР-ийн геополитикийн ба
гео-эдийн засгийн дөрвөн бүрхэвч
хүйтэн дайнтай хамт нурж унахад
л гурав дахь бүрхэвч дотор хувь
заяа, хөгжлөө даатгаж ирсэн
Монгол Улс нүцгэрээд ирсэн хэрэг.
Түүнээс Европ төвтэй хөгжлийн
загварыг Ази төвтэй хөгжлийн
загвар илт ялчихсан хэрэг биш юм.
Монголчууд Европыг даган
алдсаар өнөө хүрээд, өнөөгийн
их гамшиг зовлонтой учирсан
гэдэгтэй би санал нийлдэггүй.
СССР жам ёсоороо тарсан, оронд
нь 15 улс үүссэн, түүний нэг ОХУтай бид хиллэж үлдсэн, Оростой
хамтран ажиллах ёстой гэдэг
энгийн мэдлэгийг би энд нурших
гээгүй.
Бид 70 жил Оросыг дагахдаа
түүнээс яагаад бүрэн суралцаагүй
юм бэ, орос хүн шиг ажиллаж,
амьдарч, өрх гэрээ авч явж,
ядаж хувийн жижиг аж ахуйгаа
хөтлөн явуулж яагаад сураагүй
юм бэ гэх адармаатай асуултад
монголчууд л хариулах ёстой.

Түүнээс Оросын хөгжлийн загвар,
мэдлэг, тусламжийг бид сайндаа
голоод хаячихаагүй юм.
“Жамбын Батмөнх” хэмээн
бестселлер номын зохиогч,
Монголд “Батмөнх судлал” гэд
гийн үндсийг тавилцсан түүх
судлаачийн хувьд би нэг асуул
тад хариулт хайсаар мухардсан.
Юун асуулт хариулт вэ? Цэдэн
балыг 1984 онд авч хаяхдаа л
Батмөнх гуайг “тэгэх минь яав”,
“ингэх минь яав” гэх эргэж хур
гасан харуусал аятай асуулт юм.
Батмөнхийн багийн гишүүн
бөгөөд тэр үед Сайд нарын зөв
лөлийг толгойлж асан (Ерөнхий
сайд) Содном гуайгаас ч асуух
ёстой юм.
Юу хэмээвээс 1990 оны
Цагаан морин жилийн ардчилсан
хувьсгалыг тойроод гарчихаж
болох байсан алхмуудыг 19841990 онд яагаад хийгээгүй вэ.
Ямар алхам. Лоохууз, Нямбуу,
Сурмаажав, Төмөр-Очир, Цэн
дийг цагаатгаад эргүүлээд алба
ажилд нь оруулчихсан бол Цэдэн
балын эсрэг 1990 онд тэгтлээ
сүртэй хөдлөх байсан гэж үү.
Чойбалсангийн яргаллын тухай,
“1937” оны тухай Горбачевтой
зэрэгцээд (өрсөөд гэх нь хаашаа
юм) дүгнэлтээ гаргачихсан бол

тайван амгалан, нүүдэлчин
монголчууд ардчиллын төлөө
тэгтлээ их хөнөглөх байсан гэж үү.
Азийн загварын тухай бас
л өнгөрсөн харуусал байна.
Монголчууд өөрсдөө эзэн мэдэх
боломжийг нь Москва олголоо гээд
Москваг ширтсэн горьдлогоосоо
1984-1990 онд огт салахгүй явсныг
алдаа гэж үзэж болно. Батмөнх,
Содномын үеийн удирдагчдад энэ
асуулт шууд тавигдана. Яагаад,
яагаад, яагаад?
Өмнөд хөрш чинь харгис
маоизмаасаа бүрэн салчихаад,
эдийн засгийн эрчтэй реформ
хийж байхад бид энд түүнийг
дайсан мэт харж хардаж,
харилцаагүй явсан нь өнгөрсөн
түүхийн алдаа юм. Хятадын хөгж
лийн туршлага, Зүүн Азийнхны
“Төрийн капитализм”-ын
туршлагаас дэндүү хожуу мэдэж,
гайхаж, гэгээрч, дөнгөн данган
суралцсан суралцаагүй хоёрын
хооронд бид 28 жил явлаа, үр дүн
алга. 1984-1990 ондоо л СССР-ээс
түрүүлж Хятадтай харилцаагаа
сайжруулаад, тэр үедээ тэрхүү
“социалист ганзагын наймаа”ндаа орчихсон бол яалаа гэж
өдийд ингэж үй олноороо модоо
барих билээ.
1984-1990 он бол дан алдагд

сан жилүүд байсан гэж үзэхээс
аргагүй. Бүтээсэн үйлдвэрлэснийг
нь биш, алдсан боломжийг нь
хэлж байна.
Боломж алдсанаараа бид
сэтгэхүйн айхтар хоцрогдол,
уналтад орсон. Зүүн Азийнхнаас
суралцах сэтгэхүйн бэлтгэлгүй
болсон. Мөнгөний үнэ цэнэ,
түүнийг бүтээх хөшүүргийн
талаар тэс өөр, дэгс, бүр аюултай
төөрөгдөлд орсон. Ардчилал,
эрх чөлөө нь анархизм руу үе үе
түлхдэг. Явж явж 1921 оны өмнөх
феодалын хоцрогдсон сэтгэхүй
рүүгээ гулсаж байна.
Хатуухан дүгнэчихье. 1990 онд
бидний сонгож авсан нийгэмэдийн засгийн загвар бол цаг
нартай юм. СССР-ийг орлон
гарч ирсэн манай шинэ түншүүд
(гуравдагч хөрш) маань Монголын
ардчилалд ихээхэн итгэл үзүүлсэн
хэрнээ эргээд тэр чинь олон улсын
хэмжээнд, дэлхий дээр юу ч биш
шүү гэж хэлэх дээрээ тулчихлаа.
Ардчиллаар олдсон боломжоо
өсөлт дэвжилт болгож чадахгүй,
ядуу гуйранчаараа яваад байх
аваас яг тэгж хэлэх дээрээ тулах
гээд байна. Ардчилал үгүй болбол
Зүүн Азийн ба Хятадын хөгжлийн
загвар руу гулсах ёстой хэмээн
арай ч хэлэхгүй. Гэхдээ цаг нартай
гэдгийг хэлж сануулдаг болж
байна. ОУВС-гийн тулгалт бол
тэр л дээ.
Жижиг улс гэж жижиг улсыг л
хэлдэг гэсэн санаа гадаадынхнаас
нэвт ханхалдаг болж байна.
Нэгэнтээ жижиг л юм бол өөрөөсөө
бус өрөөл бусдад бүү найд, учир
нь Та нар бол сонирхол бага
татах газар шүү гэсэн сануулга
бас байна. Ардчиллын ололтууд
27 жил ямагт прогрессоор
яваад ирснийг үгүйсгэх санаа
надад байхгүй нь мэдээж. Гэтэл
Монголын ард түмний олонх нь
ардчиллын үр шимийг аж амьдрал
дээрээ үзэхгүй, талаас нь илүү нь
ядуурах тийшээгээ, зарим нь ядуу
раад яваад байгаа нь юуных вэ.
Эрх чөлөө нь аврал биш хараал
болсон өнөөгийн Монголд
нийтээрээ шахуу зүг чигээ алдаж,
тамын тогоо руу явж байгаа
юм биш байгаа гэсэн эмзэглэл
ганц надад бус, сэтгэдэг боддог
олон монгол хүний тархинд гүн
сууж байна. Одоо яах вэ гэдэг
асуулт олон хүний өдөр шөнийн
бодол, зүүд боллоо. Энэ бүхэнд
буруутныг тодруулан яллаж,
сүрхий эх оронч царайлахгүй.
Энд төр ч, засаг ч, лидерүүд нь ч,
хандивлагч гадаадын түншүүд ч,
ер нь эдний хэн нь ч 100 хувийн
бурууг үүрэхгүй. Үүрэх ёсгүй.
Буруугийн, муугийн, магадгүй
дийлэнх хувийг монгол хүн
Та өөрөө үүрэх ёстой. Учир нь
“Чиний амьдралыг чи л авч явна.
Чиний амьдралыг чамаас өөр
хэн ч авч явахгүй” гэсэн логик
эл нийтлэлийг надаар бичүүлж
дөнгөлөө.
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Би үйлдвэрлэгч
“Gorgeous”
нүүрний тос нь
хялгасан үрчлээг
тэнийлгэдэг

Миний хийсэн
саванг ойр
тойрныхон
маань туршиж
үзэхэд ердөө
хоёр сарын
дотор нөсөө,
толбо, үү,
ургацаг нь
арилсан.

Б.Бямбасүрэн
@byambaab_zgm

“Би үйлдвэрлэгч” буландаа
харшлын эсрэг үйлчилгээтэй
гоо сайхны тос болон саван
үйлдвэрлэж буй “Gorgeous”
косметикс ХХК-ийн үүсгэн

таван оронд бүтээгдэхүүнээ
борлуулж болно. Эдгээр га
зарт худалдан авах чадвар
сайтай хэдэн сая хэрэглэгч бий.
Гуравхан сая хүн амтай монгол
чуудыг хангалттай тэжээх зах
зээл. Бид одоогоор БНХАУ,
Пакистан, ОХУ-ын зэх зээлд
бүтээгдэхүүнээ гаргаад эхэлсэн.
Удахгүй Казахстан руу экспорт
лохоор төлөвлөөд байна.
-Шинээр бүтээгдэхүүн
гаргах уу?
-Удахгүй хүүхэд багачууддаа
зориулан ханиадны эсрэг тосон
түрхлэг болон хүүхдийн арьсанд
тохирох саван үйлдвэрлэх
гэж байгаа. Мөн адууны
тостой, тэмээний чөмөгтэй,
үе мөчний өвчинд сайн саван
үйлдвэрлэхээр зэхсэн. Зах зээлд
борлуулалт сайн байх төлөвтэй
саванг ч гаргахаар судалгаа
хийгээд явж байгаа. Энэ нь
эмэгтэйчүүдэд зориулсан хөл,
гарын үсийг органик аргаар

Жимсний охь, эмийн ургамлаас
нүүрний тос гарган авчээ
байгу улагч
ярилцлаа.

С.Есү хэйтэй

-Сүүлийн үед үндэсний
ү й л дв э р л э л и й н
маш
олон төрлийн гоо сайхны
бүтээгдэхүүн худалд аанд
гарч байна. Танай “Gorgeous”
гоо сайхны бүтээгдэхүүний
бусдаас ялгарах давуу тал юу
вэ. Хэрхэн туршиж, хэзээнээс
худалдаанд гаргасан бэ?
-Би эрэгтэй хүн учраас
арьс арчилгааны талаар сайн
мэдлэггүй байв. Бүтээгдэхүүнээ
гаргахад ээж маань надад хам
гийн их нөлөөлсөн. Одоогоос
найман жилийн өмнө 50
хүрч яваа ээжийгээ хартал
нэлээд их хөгширсөн байлаа.
Тиймээс байгалийн гаралтай,
залуужуулах бүтээгдэхүүн
хийх талаар бодож эхэлсэн.
Ингээд найман жилийн турш
Дарьган г и й н ху ви л га а н
Жамьянжамц хэмээх миний
элэнц өвөөгөөс уламжилж
ирсэн ардын уламжлалт жорыг
ашиглан ямар тос хийж болох
талаар судалсан. Монгол орны
говь, хээрийн тал нутагт ургадаг
эмийн ургамлуудын талаар
судалгаа хийж, аль аймгийн
малын тосонд ямар ургамал
ихээр агуулагддаг болохыг
тогтоосон.
Таван жилийн судалгааны үр
дүнд зүүн аймгийн малын тосонд
илүү их эрдэс бодис агуулагдсан
байдгийг мэдэж, хоёр жилийн
өмнө анхны нүүрний тосоо
гарган авч, ээждээ хэрэглүүлсэн.
Адуу болон хонины сүүлэнд
дөрвөн төрлийн эмийн ургамал,
жимсний охь нэмснээр хялгасан
үрчлээг тэнийлгэдэг жороо
гаргаж авсан. Манай нүүрний
тосонд ямар ч химийн бодис
ороогүй төдийгүй маш богино

С.Батсайхан / ЗГМ©

хугацаанд хялгасан үрчлээг
арилгадаг гэдгээрээ онцлог. Бид
бүтээгдэхүүнээ шинэ оны өмнө
худалдаанд гаргасан.

Хоёр хөрш болон
дундад Азийн
таван оронд
бүтээгдэхүүнээ
борлуулна
-Бүтээгдэхүүн гаргах судал
гааг найман жил хийсэн гэлээ.
Та ямар мэргэжилтэй хүн бэ?
-Би БНХАУ-д олон улсын
эдийн засагч, геополитикч
мэргэжлээр суралцаж, төгссөн.
Хүн ямар нэг зүйл хийж бүтээхэд
ямар мэргэжил эзэмшсэн байх
нь тийм ч чухал биш. Харин
өөрөө судалж, бүтээхийг
хүсвэл юунд ч хүрч чадна гэсэн
бодолтой. Тиймдээ ч хүсэл,
мөрөөдлөө үргэлжлүүлэн эхнэр,
охиддоо зориулан дараагийн
бүтээгдэхүүнээ хийсэн нь
харшлын эсрэг үйлчилгээтэй
найман төрлийн саван. Учир
нь манай эхнэрийн нүүр нөсөө,
толбой ихтэйгээс гадна охидууд
маань маш эмзэг арьстай. Тэдэнд
маань ямар ч бүтээгдэхүүн
таардаггүй байлаа. Мөн л нэлээд
судалгаа, шинжилгээ хийсний
эцэст сүүтэй, зөгийн балтай,
гангатай, арцтай, овьёостой гэх
мэт саван хийсэн. Ингээд миний
хийсэн саванг ойр тойрныхон
маань туршиж үзэхэд ердөө хоёр
сарын дотор нөсөө, толбо, үү,
ургацаг нь арилсан. Тиймээс эх
орондоо өртөг бага, үнэ хямд,
чанартай бүтээгдэхүүн гаргахыг
зорьж үйлдвэрлэл эрхлэхээр
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сэтгэл шулуудсан юм.
-Танайх гоо сайхны бүтээг
дэхүүнийхээ орц найрлагад
ордог түүхий эдийг хаанаас
авдаг вэ?
-Зөгийн балтай савангийн
найрлагад орох түүхий эдийг
Сэлэнгэ аймгийн Шаамараас
авдаг бол жамц давсаа Увс
аймгаас захиалдаг. Түүнчлэн
хонины сүүлээ зөвхөн зүүн
аймгаас захиалж, авдаг байх
жишээтэй. Тиймээс манай нэг
ширхэг савангийн өртөг 5500
төгрөг болдог.
-Зах зээлд хэр эрэлттэй байна
вэ?
-Зах зээлд нэг төрлийн
бүтээгдэхүүнийг олон компани
үйлдвэрлэх тусам бизнесийн
өрсөлдөөн ширүүсч, энэ
дундаас хэрэглэгчид чанартай
бүтээгдэхүүнийг сонгон авч,
улмаар компаниуд гаднын зах
зээлд гарах боломж нь нээгддэг.
Ингэснээр үндэсний үйлдвэрлэл
сэргэж, Монголын эдийн засаг
тэлнэ. Тиймээс төрөөс зээл,
хөнгөлөлт зэрэг хөшүүргээр
үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж,
цогц бодлого хэрэгжүүлэх
хэрэгтэй гэж боддог.
Манай бүтээгдэхүүний нэг
онцлог нь гар аргаар үйлд
вэрлэдэгт байдаг. Нэг градусын
температурын ялгаа гарах, нэг
түүхий эд дутах төдийд л өөр
саван гардаг. Тиймээс цаашид
ч гар аргаар үйлдвэрлэх техно
логийг хадгалж үлдэнэ гэж бодож
байна. Манайх сард 5-10 мянган
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин
чадалтай. Цаашид үйлдвэрлэл
өргөжвөл 100 мянгаас 1 саяыг
гаргах боломж бий. Үүний тулд
бид одоогийнхоос 10 дахин
илүү хүчин чадлаар ажиллаж,
хамгийн багадаа 100 мянган
хүнийг ажлын байраар хангах

юм.
-Бизнесийн анхны хөрөнгө
оруулалт хэд байв. Ашгаа олж
эхэлсэн үү?
-Хөрөнгийн зах зээл дээрх
томоохон тоглогчид удаан хуга
цаанд бага хэмжээний ашиг
олохыг хамгийн зөв бизнес гэж
үздэг. Гэтэл манайхан боги
но хугацаанд их ашиг олох
сонирхолтой байдаг. Миний
баримталж байгаа зарчим нь
эхлээд чанартай бүтээгдэхүүн
хийх, дараа нь ашиг орлого
олох. Ээжийн маань өвөө
Ю.Цэдэнбал даргын туслах хийж

байсан, түүхч С.Ишдорж гэж
хүн байдаг юм. Тэрбээр надад
үргэлж бизнесийн энэ зарчмыг
зааж сургаж, судалж үзэхийг
захидаг байсан нь өнөөдөр надад
бизнесээ эхлүүлж, авч явахад
маш том дэмжлэг болсон. Анхны
хөрөнгө оруулалтыг өөрөөсөө
гаргасан. Одоо гаргасан хөрөнгөө
нөхөж, ашиг орлого олох тийш
хандаж байгаа.
-Гаднын зах зээлд бүтээг
дэхүүнээ нийлүүлэх үү?
-Бидэнд гаднын зэх зээлд гарах
маш том нөөц бололцоо байна.
Хоёр хөрш болон дундад Азийн

гуужуулдаг саван байх юм.
-Улаанбаатар хотын хаанаас,
хэдэн төгрөгөөр танай бүтээг
дэхүү
н ийг худалдан авах
боломжтой вэ?
-Бид хүргэлтийн үйлчилгээ
үзүүлж байгаа. Цагаан сарын
дараа “Шангри-Ла” молл, Улсын
их дэлгүүр болон И-Март сүлжээ
дэлгүүрийн салбарт дэлгүүрээ
нээхээр төлөвлөөд байна. Зөгийн
балтай нүүрний тос болон
целлилют, язралтын эсрэг тос
28-58 мянга, найман төрлийн
саван 5500 төгрөгөөр худалдаж
байгаа.
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Нийгэм
Товчхон

"Pajero"
клубийн 400
гаруй залуус
зорилгоороо
нэгдэн цасанд
боогдсон
хүмүүст тусалж
байна. Үүнээс
30 орчим
залуу онцгой
байдлын
албатай
хамтран
тогтмол
дуудлагад
явдаг аж.

» Орхон
Шинжлэх ухаан, технологийн
парк ОНӨҮГ-ын дэргэдэх
гагнуурын электродын
үйлдвэр өдөрт 10 тонн
гагнуурын электрод
үйлдвэрлэдэг. Засаг дарга
Д.Батлутын хэлж буйгаар
цаашид үйл ажиллагаагаа
өргөжүүлбэл улсын хэрэгцээг
бүрэн хангах боломжтой аж.
» Баян-Өлгий
Нийтийн номын сангийн хамт
олон хөдөө сумдад зөөврийн
номын сан ажиллуулж
эхэлжээ. Одоогийн байдлаар
Алтай, Буянт суманд ажиллаж
байна. Энэ сард багтаан 12
сум, нэг тосгоныг бүхэлд нь
тойрохоор төлөвлөжээ.

Хувийн архиваас©

Сайдын тушаалыг зөрчин байж
цасанд боогдсон хүмүүст тусалжээ
Талархлын
үг сонсож,
тайвширсан царайг
хараад манай залуус
урамшдаг
Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM
Шуурганд боогдож, цасанд
суусан иргэдэд “Mongolian Pajero club”-ийн залуус тусалж буй
зураг, бичлэг цахим ертөнцөөр
хурдтай тархсан. Гэхдээ бусдад
буян болж яваа эдгээр залуус
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
гарч, өөрсдийгөө рекламдаад
байх тун дургүй, даруухан улс.
Зовж зүдэрсэн улсад том тус
хүргэж яваа сайхан сэтгэлт
залуусын төлөөлөл болгож
“Монголын Mitsubishi Pajero”
ТББ-ын тэргүүн Н.Болортой
ярилцлаа.
-Цасанд суусан хүмүүст
тусламж үзүүлээд хоёр жил
өнгөрчээ. Хоёр жилийн хуга
цаанд нийт хэчнээн аврах
ажиллагаанд оролцсон бэ?
-2016 оноос хойш том, жижиг
300 гаруй автомашиныг хүнд
нөхцөл байдлаас гаргаж аваад
байна. Он гарснаас хойш гэхэд
цасанд боогдсон 40 гаруй
автомашиныг гаргаж, хүний амь
эрсдэхээс сэргийлсэн.
-Хүмүүст туслахаар очиход
нөхцөл байдал ямар байдаг вэ?

-Өвлийн улиралд их хүнд
байдаг. Цаг агаарын байдал,
замын халтиргаа гулгаа гээд
бартаа саад ихтэй замаар
ихэвчлэн явна. Замын халтиргаа,
эсвэл энд тэнд үүссэн онгорхой
нүхнээс болоод замаас гарах,
замын хажуу руу орох гээд
татаж гаргахаас өөр аргагүй
нөхцөл байдалтай нүүр тулах
тохиолдол зөндөө. Биднийг
очиход айж, сандарсан хүмүүс л
угтдаг. Гэхдээ туслахаар ирснийг
мэдээд сэтгэл нь уужирдаг.
Энэ хүмүүсийн талархлын
үгийг сонсоод, сэтгэл нь амарч
тайвширсан тэр царайг хараад
манай залуус урамшдаг. Бидэнд
мөнгө төгрөг өгөх зэргээр
талархлаа илэрхийлдэг л юм.
Гэхдээ бид авдаггүй. Бидэнд
мөнгөнөөс илүү хүмүүсийн
амь нас чухал. Одоогоос
хоёр жилийн өмнө, 2016 оны
гуравдугаар сарын 4-нд Lexus
470, Istana маркийн автомашин
цасанд суусан дуудлагын дагуу
явсан. Тухайн үед Эмээлтээс
цааш Тавантолгойн полигоны
орчим явж байхад машинтай
тэнцэхүйц өндөр хэмжээтэй
цасан хунгартай тулгарсан. Уг
нь өглөө 08.00 цагт гарсан боловч
өдөр 12.00 цагт цасныхаа эхийг ч
ухаж дуусаагүй байсан. Ингээд
шуурганд өдөржин цас ухсаар
21.00 цагт автомашинуудаа
цаснаас гаргаж аваад төв зам
руу орж байлаа. Энэ үед маш
хэцүү байсан. Нүүр нүдгүй
шуурга шуурч байсан болохоор
машинаасаа жаахан холдох л
юм бол төөрчих гээд хэцүү.
Хоорондоо холбоо тогтоох

станцтай явсан тулдаа л төө
рөөгүй шүү.
-Хүн бэртэж гэмтсэн тохиол
долтой тааралдаж байв уу?
-Аз болоход бэртэж гэмтсэн,
амь насаа алдсан тохиолдолтой
тааралдаагүй. Бид энэ эрсдэлээс
сэргийлэхийн тулд хүмүүст
тусалж, аврах ажиллагаа явуулж
байгаа юм шүү дээ.
-Хамгийн сүүлд хаана аврах
ажиллагаа явуулав?
-Саяхны нэг өдөр Төв аймгийн
Баянцогт сумаас Улаанбаатар
хотыг зорьж явсан дөрвөн
машинд насанд хүрсэн 12 хүн,
гурван хүүхэд цасанд суусан
талаар ах, дүүдээ мэдээ дуулгасан
байсан. Цасанд суусан хүмүүсийн
нэгнийх нь дүү нь бидэнтэй
холбогдсон юм. Манай найман
залуу дөрвөн машинтай шууд
хөдөлсөн. Гэтэл 22-ын товчоон
дээр ирэхэд ямар ч автомашин
гаргахгүй гэсэн сайдын тушаал
гарсан байсан. Цасанд боогдсон
хүмүүст туслах гэж байгаа гэдгээ
цагдаа нарт дуулгасан боловч
ямар ч боломжгүй, сайдын
шийдвэрт бид нар нөлөөлж
чадахгүй гэж хариулсан. Гэхдээ
гуйсаар байгаад гарсан. Бид аль
болох цаг алдахгүйг хичээж,
хамаг хурдаараа давхисаар 23.00
цагт очсон. Очиход хүний амь нас
эрсэдсэн, эрүүл мэнд нь муудсан
зүйл байгаагүй.
-Онцгой байдлаас гадна
замын цагдаа, эмнэлгийн
байгууллагатай хамтарч ажил
ладаг уу?
-2016 оны нэгдүгээр сараас
хойш Онцгой байдлын албатай
хамтарч ажиллаж байна. 106
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тусгай дугаарт дуудлага хүлээн
авч, аврах ажиллагаанд оролцох
хүмүүсээ хуваарилдаг. Иргэд ч
бидэнтэй холбоо барих дугаарыг
мэддэг болохоор өөрсдөө залгаж,
туслалцаа хүснэ.
-“Mongolian Рajero club”
хэдэн гишүүнтэй вэ?
-Яг аврах ажиллагаанд тогтмол
оролцдог 20-30 автомашин бий.
Фэйсбүүк дагагч 30 мянга, албан
ёсны гишүүн зургаан мянган
автомашин байдаг. Үүнээс үйл
ажиллагаанд байнгын идэвхтэй
оролцдог 420 гаруй залуус байна.

Том, жижиг
300 гаруй
автомашиныг
хүнд нөхцөлөөс
гаргасан
-Клубийн гишүүд ихэвчлэн
ямар ажил хөдөлмөр эрхэлдэг
хүмүүс байдаг вэ?
-Манай клубт төмрийн дархан,
дугуй засвар ажиллуулдаг,
цахилгаан станцын нүүрсний
уурхай болон Таван
т олгойд
ажилладаг гээд эгэл ардууд
байдаг. Pajero нь хамгийн хямд
төрлийн жийп. Аврах ажил
лагаанд явж буй залуучуудын
ихэнх нь өөрсдөө машин техникт
эв дүйтэй, засаад янзалчихдаг
хүмүүс бий.
-Яагаад сайн үйлсийн аян
өрнүүлэх болов?
-Манай клуб анх 2016 оны

нэгдүгээр сарын 4-нөөс сайн
үйлсийн аян явуулж эхэлсэн.
Анх Рajero сонирхогчид авто
машиныхаа хүчийг үзэхийн тулд
гишүүдээрээ тэмцээн, уралдаан
зохиодог байлаа. Харин нэг л
өдөр автомашин ыхаа бензин
тосыг дэмий үрж байхын оронд
хүмүүст тусалж яагаад болохгүй
гэж бодсон. Ингээд л хүмүүст
туслах сайн үйлсийн аяныг өр
нүүлж эхэлсэн.
-Зардлаа өөрсдөөсөө гаргадаг
уу?
-Мэдээж өөрсдийн сонирхлоор
бусдад туслаж байгаа болохоор
зардлаа өөрсдөө гаргана. Машин
техник эвдрэх болгонд өөрсдийн
мөнгөөр засварлаж, янзлуулна.
Ерөнхийдөө аврах ажиллагаанд
явж байгаа залуучууд бүгд
машинаа өөрсдөө засчихдаг
болохоор энэ тал дээр хүнд
асуудал гардаггүй. Pajero-гийн
сэлбэг ч харьцангуй хямд байдаг.
Харин хэрэглэж байгаа техник
хэрэгслийн хувьд багагүй зардал
гардаг. Өөрөө өөрийгөө өргөгч
домкрат гэхэд илүү чанартай
нь 800 мянга. Харин Хятадын
нас богинотой нь 200 мянган
төгрөгийн үнэтэй. Энэ бол
ердөө нэг төрөл нь. Үүнээс гадна
өчнөөн олон төрөл бий.
-Хангалттай техник хэрэг
сэлтэй явдаг уу?
-Зайлшгүй шаардлагатай хүрз,
олс, өөрийгөө өргөгч домкрат,
явган шат, өөрийгөө татаж гаргах
лебётка хэрэглэдэг. Хамгийн
чухал хэрэгсэл нь хоорондоо
холбогдох станц. Ийм станцтай
тулдаа төөрөх болон бусад
эрсдэлээс сэргийлж чаддаг.

» Увс
Увс, Хяргас нуурын мөсний
зузаан өнгөрсөн онд 69-72
см тогтсон бол энэ сарын
10-ны байдлаар 65 см байгаа
аж. Мөн нуурын эргээс цааш
60 метр явахад 80 см мөсөн
бүрхүүл тогтсон байдаг бол
энэ жил 40 см болж хүн, мал,
автомашин явах боломжгүй
болжээ.
» Хөвсгөл
Хатгал тосгонд үйл ажиллагаа
явуулж буй жуулчны
баазуудын 80 гаруй хувь
нь Улаанбаатар хотод
бүртгэлтэй байдаг тул орон
нутгийн төсөвт орлого нь
ордоггүй аж. Өнгөрсөн онд
тус тосгон аялал жуулчлалын
салбараас 280 сая төгрөгийн
орлого олжээ.
» Дорноговь
Эрдэнэ сум иргэдийг хямд
үнэтэй орон сууцаар хангах
зорилгоор 27 айлын орон
сууц барьж ашиглалтад
оруулжээ.
Халаалтыг нь нам даралтын
уурын зуухаар шийдэж,
шилэн кабелын сүлжээнд
холбосон байна. Орон сууцны
корпорациас ам.метрийн
үнийг 999 мянган төгрөгөөр
тогтоосон байна.
» Дорнод
“Дорнодын хүүхдүүд”
сониныг өнгөт найман
нүүрээр дахин гаргахаар
болов. Сонины редакцыг
бичих авьяастай, сэтгүүлч,
утга зохиолын ажилтан
болох хүсэлтэй IX-XII ангийн
сурагчдаар бүрдүүлэхээр
төлөвлөжээ.
» Ховд
Зориулалтын бус газар үйл
ажиллагаа явуулсан “Од”,
“Miracle” цахим тоглоомын
газрыг хаахаар шийдвэрлэв.
Мэргэжлийн хяналтын
газраас өгч буй мэдээллээр
эдгээр газар нь орон сууцны
подвальд үйл ажиллагаа
явуулдаг аж.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018 оны 02 дүгээр сарын 13-ны өдөр

Огноо: 2018 оны 02 дүгээр сарын 13-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Цахилгаан шүүлтүүрийн агрегат нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-2018/46
“ДЦС-4” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Цахилгаан шүүлтүүрийн агрегат
нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр
зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл
болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг цахим
систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн аль нэг жилийн борлуулалтын орлого нь
санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна. /2016 он, 2017 он/
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт
санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна.
3. Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажил: Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017
онд ижил төстэй гэрээт ажил гүйцэтгэсэн байна.
Тендерийн хамт 2% үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө.
Тендерийг 2018 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим системээр
илгээх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 03
дугаар сарын 16-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрх тооцохгүй.
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Тендер шалгаруулалтын нэр: Хөргөлтийн тоноглол нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХО-2018/10
“ДЦС-4” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хөргөлтийн тоноглол нийлүүлэх
тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр
зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл
болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг цахим
систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн жил бүрийн борлуулалтын орлого нь
санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна. /2016 он, 2017 он/
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт
санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна.
3. Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажил: Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017
онд ижил төстэй гэрээт ажил гүйцэтгэсэн байна.
Тендерийн хамт 2% үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө.
Тендерийг 2018 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим системээр
илгээх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 03
дугаар сарын 16-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрх тооцохгүй.
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, Эрчим хүчний гудамж, “ДЦС-4”
ТӨХК-ийн Захиргааны байр, 3 дугаар давхар, 312, 313 тоот өрөө Худалдан авах
ажиллагааны хэлтэс Утас 7018-1309, 7000-1357, 7017-1357, Факс 7018-1309 7000-1357

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, Эрчим хүчний гудамж, “ДЦС-4”
ТӨХК-ийн Захиргааны байр, 3 дугаар давхар, 312, 313 тоот өрөө Худалдан авах
ажиллагааны хэлтэс Утас 7018-1309, 7000-1357, 7017-1357, Факс 7018-1309 7000-1357
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Administrative Court suspends
some of EMC's regulations

Foreign trade turnover reaches
USD 785 million in January

Tavan Tolgoi JSC's 2017 revenue totalled MNT 428 billion

Fuel prices increase MNT 20-30
per liter

Cabinet attempts to delay court case to ratify
board members premium and 2018 tender lists.

Foreign trade surplus resulted at USD 62.7 million.

The company paid a total of MNT 48 billion to
income tax.

Mongolia’s fuel reserve could cover 39 days of
average consumption, informs related officials.

ZGM: highlights
Politics

MPs Byambatsogt Sandag,
Amarzaya Namsrai, Battumur
Baagaa, Oyunkhorol
Dulamsuren and Erdenebat
Dondogdorj issue a
questionnaire on the
development policy to PM
Khurelsukh Ukhnaa.

trade
False allegation over EMC's 49 percent Foreign
turnover up 14.7
percent
ownership debunked at court
Court confirms
that MCC
did not loan
from the
Government
to purchase
EMC's 49 percent stake.

On the occasion of "Tsagaan
Sar" (Lunar New Year)
celebration, the Minister
of Foreign Affairs of the
Russian Federation Sergey
Viktorovich Lavrov extends
a greetings to Mongolian
Foreign Minister Tsogtbaatar
Damdin.
Davaasuren Damdinsuren,
State Secretary of the
Ministry of Foreign Affairs,
attends the 11th Forum
of Developing Country
Investment Negotiations in
Nairobi, Kenya.
Mongolian People’s
Revolutionary Party re-elects
former President Enkhbayar
Nambar as its Chairman.

Economy

Financial Regulatory
Commission revises some of
the regulations of Mongolian
Stock Exchange.
Aduunchuluun JSC releases
2017 financial report. The
sales revenue amounted to
MNT 7.9 billion.
Mongolian Post JSC’s 2017
net profit displays 9.4
percent decrease.
MSE ALL index grows by 0.06
percent, to 1,163.66 points.
Market cap stands at MNT
2.51 trillion.

Society

Minister of Foreign Affairs
Tsogtbaatar Damdin takes
part in the annual general
meeting of the Australian
Chamber of Commerce in
Mongolia.
Mongolian athletes claim
one gold and two bronze
medals from the taekwondo
tournament of the 18th
Asian Games JakartaPalembang.
German singer Wolfgang
Heichel becomes a cultural
envoy of Mongolia.

Foreign trade turnover reached
USD 785 million in January 2018,
a 14.7 percent increase compared
to the same period of last year.
Foreign trade balance surplus
resulted USD 62.7 million. Total
exports amounted to USD 423.8
million, of which 83 percent has
been accumulated from minerals,
while precious metals export
formed 6.4 percent.
Around 88.5 percent of exports
were transported to People’s
Republic of China, showing 1.2
percent growth and surpassing
USD 360 million.

mining

Administrative
Court rules in
favor of MCC
again
Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM
The Government has failed in
front of the judiciary. It has been
confirmed that the Government
has come to a deadlock after
pressuring the private sector and
intervening with its operations.
Mongolian Copper Corporation
(MCC) has issued a claim against
the Government’s decision to
nationalize Erdenet Mining
Corporation (EMC) to the

Batsaikhan.S / ZGM©

Administrative Court, which was
ruled in favor of MCC last friday.
It was confirmed by the court
that MCC did not loan from the
Government to purchase EMC's 49
percent stake. In other words, the
claim about MCC buying EMC’s
ownership through a loan from
Bank of Mongolia (BoM) and
Development Bank of Mongolia
(DBM) has been proven false.
Although the MCC had announced
several times that the company did
not loan from BoM and DBM, the
public agencies have been refusing
to provide evidence; however, the
Administrative Court required the
Government to collect some of the
necessary information. The related
documents included a proof that the
company did not receive any loan
from DBM or BoM. This turn of
event raised more attention than

the court’s decision for some as its
the first time DBM and BoM have
released any document relating to
the Government’s accusation.
Right after the Cabinet was
formed, the Minister of Justice
and Home Affairs Nyamdorj Tsend
proudly declared to settle EMC’s
issue in the first 100 days and
fulfilled his promise; however, his
illegal actions driven by his own
interests have failed the Cabinet.
During the court ruling, it was
also proven that the Government’s
Agency for Policy Coordination
on State Property (PCSP) has
re-appointed EMC’s board of
directors, announced distribution of
dividend and made its transaction,
as well as increasing the number
of directors and making structural
changes before the court ruled its
decision.

While EMC is rushing to ratify
2018 purchase plan, premium
of the board, contract review of
and the CEO and tender lists, the
court has ruled to suspend the
rules and regulations of EMC
and Mongolrostsvetmet LLC,
which was approved by the PCSP,
as well as the resolution on reappointing the board. Whether
if the Government will accept or
reject the suspension will display
the true face of justice system in
Mongolia.
The administration law states
that a suspension act must be
settled within a week; but the
PCSP has made several requests
and complaints to delay the case.
The plaintiff’s attorney presumed
that the Government is trying to
buy time in order to ratify the board
premium and 2018 tender lists.

Tavan Tolgoi JSC
releases 2017
financial report
Tavan Tolgoi JSC has released
2017 financial report. According
to the report, the sales revenue
totalled MNT 428 billion in
2017, 2.4 times higher compared
to the same period of 2016. The
company paid a total of MNT 48
billion to income tax, earning
a total of MNT 141 billion net
profit.
In 2016, the company has
distributed 85 percent of its net
profit (MNT 45.9 billion, MNT
872 per share) as a dividend.
Additionally, the company's
market value reached MNT 569
billion, the bid for shares hit MNT
1.4 million and distributed MNT
130 thousand per share in 2011,
setting a record in Mongolian
Stock Exchange.

commodity market
Crude Oil /Brent/
(USD/bbl.)

Copper /LME/
(USD/MT)

Gold /Comex/
(USD/t oz.)

7,100
7,000
6,900
6,800
02/09 6,755.00

1,360
1,350
1,340
1,330
1,320
1,310

68.00
66.00
64.00
62.00
02/12 63.34

02/12 1,325.80

industry

Rosneft raises border price for gasoline: Fuel price
increases by 30-60 percent
Octane

Price increase(per ton)

Current price (per ton)

A80			USD 28			USD 666
A92			USD 28			USD 696
A95			USD 28			USD 746
Diesel fuel		USD 45			USD 677

Although A92 and A80 have
been exempted from Excise Tax
on Gasoline, the fuel prices have
been increased by 30-60 percent.
Accordingly, the Ministry of
Mining and Heavy Industry
commented on the price increase
during its regular “TransparencyMining” press meeting.
Earlier this month, Minister
of Mining and Heavy Industry
Sumiyabazar Dolgorsuren met
with the delegation from Russian
Rosneft LLC. The minister
reported that the results of the
meeting will be released after
high-level meetings are over;
however, he highlighted that the
Rosneft delegations might offer
more favorable conditions for
Mongolia.
Concerning the price increase,
Radnaasuren Lkhamaasuren,
Deputy Head of Mineral Resources
and Petroleum Authority of
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Mongolia (MRPAM), explained,
“Oil dealers recovered around 60
percent of their loss through the
excise tax exemption. However,
border price had to increase due
to oil price surge in the global
market. Thus, oil dealers have
increased fuel price by MNT 2030 per liter in order to prevent
price fluctuation.”
Fuel Policy Department of the
Ministry of Mining and Heavy
Industry informed that the
ministry is holding a policy to
maintain retail price of fuel. There
will not be any fuel shortage issue
in the future. Another good news
is the reducing USD/MNT rate.
This will have significant impact
in maintaining fuel price.”
MRPAM is expected to collect
MNT 291.8 billion to the State
Budget. The officials informed
that a total of MNT 223.4 billion
will be collected from oil export

revenue. For instance, January
report shows that MNT 21.9
billion has been accumulated
to the budget, of which MNT
19.2 billion were from oil export
revenue, displaying 7.5 percent
of annual plans. As of February
5, Mongolia’s fuel reserve
could cover 39 days of average
consumption, informed the related
officials.
Additionally, Organization
of the Petroleum Exporting
Countries’ (OPEC) decision to
reduce production output and the
political instability in the second
half of 2017 had significant impact
on global oil price.
As for Mongolia, border price
at Mongolia-Russian borders
have been increased since July
2017, reaching USD 140 per
ton. International Monetary
Fund’s Extended Fund Facility
program also forced Mongolia to
increase excise tax on gasoline in
July and November of last year.
Furthermore, Rosneft increased
their border price of fuel this
month. Presently, the sides are
negotiating terms to maintain fuel

CVs are submitted by March 09, 2018

EMPLOYMENT
OPPORTUNITY
CHIEF RISK OFFICER

Shangri-La Office 15th Fl,
Olympic Street 19A,
Sukhbaatar District 1,
Ulaanbaatar 14241, Mongolia
Those who are interested to send
their CVs to hr@transbank.mn
Phone: 976-7716999

Key Responsibilities
Determine level of risk of the Bank and ways to
prevent to sustainability of banking operations
through managing risk impacts.
Qualifications:
• Master’s degree in Banking and Finance Management, Economy and Business Administration;
• 5 and more year industry experience of banking
sector specialized in risk management;
• Planning and organizational skills, including
ability to problem-solving and decision-making;
• Ability to work as part of a team;
• Good communication and presentation skills;
• Ability to cope under the pressure;
• Ability to communicate effectively in English,
both orally and in writing;
• Excellent computer proficiency.
Required Documentations
-

Curriculum vitae
Certified copy of diploma
Copy of passport;
Reference of residency
Job descriptions
Copies of social insurance and health
insurance
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Өдрийн хэмнэл
ТВ ХӨТӨЛБӨР

ОНЦЛОХ үзвэр

Номхон далайн бослого
09:00 “Шерлок Холмс” УСК
6 дугаар анги
10:30 Урианхайчуудын
Цагаан сарын зан
үйл

”Forever” тоглолт
Хэзээ: 2018.02.14-нд 19.00 цагт
Хаана: Crocus Event Hall
Тасалбарын үнэ: ₮ 35 мянга

“Буяны арга хэмжээ” шашны
цэнгүүн
Хэзээ: 2018.02.25
Хаана: “Буянт Ухаа” спортын ордон
Тасалбарын үнэ: ¥ 9999 төгрөг

“Хөхөө Намжил” дуурь
Хэзээ: 2018.02.24-25
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ¥ 10-20 мянга

“Хайрыг хүндэл” тоглолт
Хэзээ: 2018.02.17-нд 19.00 цагт
Хаана: Crocus Event Hall
Тасалбарын үнэ: ₮ 45 мянган төгрөг

14:00 “Цэц магнай”
Монголын УСК
18:35 Онцгой дуудлага
19:20 “Урлаг” теле
сэтгүүл
21:10

“Манай бэр”
реалити шоу
5 дугаар хэсэг

07:30 “Өсөлтийн замд”
нэвтрүүлэг
12:00 “Бизнесийн хэмнэл”
давталт
14:00 “Амжилтад хязгаар
үгүй” нэвтрүүлэг
17:00 “Bloomberg
Surveillance”
20:00 “Made In Mongolia”
нэвтрүүлэг

“Би ч гэсэн жаргамаар байна”
драмын жүжиг
Хэзээ: 2018.02.13, 14-нд 18.00 цагт
Хаана: Улсын драмын эрдмийн театр
Тасалбарын үнэ: ₮10-25 мянга

2

Үүнийг хэрхэн
хийдэг вэ

14:05 “Та 5-р ангийн
хүүхдээс ухаантай юу”

БОСООГООР:
1. Цагаан сарын гол хоол
2. Дотоод химийн станц гэгдсэн
эрхтэн
4. Загас барих нэгэн хэрэгсэл
6. Хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга
шалгаруулах тэмцээнийг зохион
явуулсан Африк тивийн анхны улс
7. Хамгийн тэжээллэг хүнсний нэг
8. Цахилгаан барааны борлуулалт
хийдэг групп
9. Шүүс, үр тэжээл
11. Цастын орон
12. Шашны зан үйлд золио болгоход
зориулан хар гурилаар хийсэн
хүний дүрс
13. Амтат жимс жимсгэнэ

4

6

5

7
9

8
10

11

12

13

18:05 “Бяцхан оцон шувуу
Пороро” ХК
21:00

“Nous tech
танин мэдэхүйн
нэвтрүүлэг
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11:40 Үлгэрийн цаг
12 дугаар хэсэг
14:00 “M FASHION”
10 дугаар хэсэг
18:00 “Тог тог тог” /season-4/ 30 дугаа анги
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Бага зэргийн цастай

Үүлшинэ

8 1
5 7

СЭЛЭНГЭ
БУЛГАН

ЗАВХАН

II.17
-11o 7 м/с
-21o 4 м/с

2 5

8 9

6

ДАРХАН-УУЛ

-4o
-16o

ХӨВСГӨЛ

УВС
БАЯН-ӨЛГИЙ

II.16
-9o 6 м/с
-22o 4 м/с

Багавтар үүлтэй

ОРХОН

20:00 "Оргил цаг"
мэдээллийн хөтөлбөр
22:30

II.15
-11o 7 м/с
-24o 4 м/с

Бага зэргийн цастай

6
4 8

(Өмнөх дугаарын хариу)

II.14
-14o 7 м/с
-20o 5 м/с

II.13
-9o 7 м/с
-22o 4 м/с

1

Өмнөх дугаарын хариу / 2.12

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР

2 9
5

11. Гэдэс ходоод цэвэрлэх бэлдмэл
14. Тэжээл сайтай нэг наст буурцагт
ургамал

Хөндлөнгөөр:
3. Төв аймгийн сум
5. Төмөр замын өртөө зогсоол
10. Чингисийн дөрвөн ноход буюу
дөрвөн хошуучийн нэг

22:10 “Көсем” ОАК 2.32
дугаар анги

06:30 "Өнөө өглөө"
хөтөлбөр

“Be my valentine” сонгодог
хөгжмийн тоглолт
Хэзээ: 2018.02.14
Хаана: Дуурь бүжгийн эрдмийн театр
Тасалбарын үнэ: ¥ 10-20 мянга

ЗГМ: СүдоКҮ

1
3

11:30

аавынхаа ажлыг үргэлжлүүлж,
дайны сүүдэрт өссөн шилдэг
нисгэгчдийн шинэ үеийг тэргүүлэх
болно. Ингээд тэд шударга ёсыг
эрэлхийлж мангасуудын эсрэг
бослогод хамтдаа тулалдсанаар
хүчирхэг хамгаалалт болж
аймшигтай, гайхамшигтай адал
явдлыг туулдаг. Тус киноны
зохиолыг Трэвис Бичэм бичиж,
найруулагчаар Стивен ДиНайт
ажилласан байна.

ЗГМ: Үгийн сүлжээ

22:30 “Ногоон хот”
нэвтрүүлэг

08:05 “Монголчууд
ХХ зууны эхэнд”
нэвтрүүлэг

Нийт 111 минут үргэлжлэх уг киног
150 сая ам.доллараар бүтээсэн
байна.
Жэйк Пентекостын эцэг Жеймс
Пентекост хүн төрөлхтний
төлөө Кайжу мангасуудын эсрэг
тулалдаж, амиа өгсөн юм. Гэвч
Кайжугийн мангасууд усталгүй,
хүү Жэйк Пентекостын үед дахин
гарч ирж, дэлхийн өнцөг булан
бүрт амьдрах хүн төрөлхтөн
рүү халддаг. Ингээд Жейк

Бослого дахин эхэлж, Стакер
Пентекостын хүү Жэйк Пентекост
болон Мако Мори нар нэгдэн
шинэ үеийн жолоодогчдыг
удирдаж, хувьсан өөрчлөгдсөн
хүчирхэг Кайжу мангасуудтай
тулалдахад бэлэн болжээ. Залуу
жүжигчин Жон Боегатагын гол
дүрд нь тоглосон “Pacific Rim
Uprising” буюу “Номхон далайн
бослого” кино гуравдугаар сарын
23-нд нээлтээ хийхээр зэхэж буй.

Галт тэрэгний цагийн хуваарь
УБ-Москва
Москва-УБ
УБ-Эрхүү
Эрхүү-УБ
УБ-Сүхбаатар
Сүхбаатар-УБ

13.50
21.35
21.10
15.35
21.15
20.55

14.28
07.30
02.40
06.20
05.12
05.03

НИСЛЭГИЙН цагийн хуваарь
Билгийн тооллын 28
Өвлийн адаг харагчин үхэр сарын долоон
улаан мэнгэтэй улаан хулгана өдөр.
Үс засуулбал: Хэрүүл тэмцэл ирнэ
Наран ургах, шингэх: 07.52-18.14
Барилдлага: Түлэх
Шүтэн барилдлага: Төрөхүй
Аргын тооллын хоёрдугаар сарын
13, Ангараг гараг. Билгийн тооллын
28. Элдэв тэнгэртэн одтой, улаан
хулгана өдөр.
Өдрийн наран 07.52 цагт мандан, 18.14
цагт жаргана. Тухайн өдөр луу жилтнээ
аливаа үйл хийхэд эерэг сайн ба бич,
тахиа жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй
тул элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр гэмтнийг
шийтгэх, гарагийг тахих, хүүхэд үрчлэн
авах, хур оруулах, дарханы үйлд сайн.
Улааны үйл, төлөг тавих, морь уралдах,
хиншүү хярвас гаргахад муу. Өдрийн
сайн цаг нь хулгана, үхэр, туулай, морь,
бич, тахиа болой. Хол газар яваар
одогсод зүүн зүгт мөрөө гаргавал
зохистой. Үс шинээр үргээлгэх буюу
засуулахад тохиромжгүй.

ЗГМ: КОМИК

УБ-Бээжин
Бээжин-УБ
УБ-Сөүл
Сөүл-УБ
УБ-Өлгий
Өлгий-УБ

Mr. Баагийгийн ПАЯН.....

Залруулга

Таны зураг
зөрөөд байна.

Би
мөөн...

Хэн
нотлохын?
Нотариатаар
батлуулаад
аваад ир

17.15
20.30
07.45
13.20
13.30
16.00

19.30
23.00
12.05
16.05
15.30
20.00

Засгийн газрын мэдээ сонины 2018 оны 01
дүгээр сарын 22-ны өдрийн №016 (815) дугаарт
“Сурталчилгаа” буланд “...Монгол Улсын Ерөнхий
сайд У.Хүрэлсүх танаа, МУИС-ийн багш нарын өргөх
бичиг...” гэх мэдээлэл гарч, нийтэд цацагдсан нь
МУИС-ийн ажил хэргийн нэр хүнд, удирдлагуудын
нэр хүндийг олон нийтийн дунд унагаасан үйлдэл
болсон бөгөөд Засгийн газрын мэдээ сонины
редакцын зүгээс бодит байдалд нийцээгүй, гүжирд
лэгийн шинжтэй мэдээ, нийтлэл тараасныхаа төлөө
МУИС, түүний нийт эрдэмтэн багш, ажилчид болон
тус сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Я.Төмөр
баатар, нийтлэлд нэр дурдагдсан бусад удирдлага,
ажилтнуудаас уучлалт гуйж, залруулга хийж байна.

Японы авто үйлдвэрлэгчид
бэрхшээлийн өмнө

Трамп дэд бүтцийн төлөвлөгөөг
шавдууллаа

Хятад автомат жолоодлоготой
такси туршив

Татварын хөнгөлөлт, ханш суларсан йен байгаагүй бол автомашин
үйлдвэрлэгчдийн ирээдүй бүрхэг байх байжээ. > 10

Төсвийн алдагдалтай ч аварга зардалтай төслүүд батлах ажлыг
Ерөнхийлөгч яаруулсаар. > 10

Didi Chuxing жолоочгүй машиныг Шанхайн ойролцоох
туршилтын болон нийтийн замд шалгаж байна. > 10

Технологийн
авьяастнуудад
зарцуулсан
хөрөнгө
хавьгүй бага
боловч өндөр
мэргэж лийн
хүмүүсийг
татан
ирүүлэхэд
зарим нэгэн
ахиц гарчээ.

Технологийн авьяастнуудаа
авчрахаар чармайж байна
Дон Вейнланд
Хятадын компаниуд гадаадын
өрсөлдөгчид болон тэдний
технологийг худалдан авахад
олон тэрбумыг зарцуулахын
зэрэгцээ Хятад гаралтай техно
логийн менежер, эрдэмтдийг эх
орондоо ирж, гарааны бизнес
эхлүүлэхийг урих боллоо.
Хятадын хувийн ба төрийн
дэмжлэгтэй хөрөнгө оруулагчид
шинэ бизнесийн сан байгуулж,
Google, Apple, Airbnb, Facebook
компанид ажилладаг менежер,
ахлах судлаачдыг онилж
байна. Ийм хандлага дотоодын
технологийн салбарыг түргэн
хөгжүүлж, хөрөнгө оруулалтын
ашгийг өсгөх зорилготой.
Хятад ын Коммунист намаас
гаргасан өөр нэгэн санаачилга
нь гадаадын их сургуулиудад
ажилладаг хятад гаралтай
төгсөгч ид, судлаачдыг татах
хөтөлбөр юм.
Германаас буцаж ирэхдээ
төрийн сангаас санхүүжилт
авсан роботын танихуйн
мэргэж илтэн Шан Гаун Кун
“Тэд эдийн засагт чанар сайтай
бүтээгдэхүүн хэрэгтэй байгааг
хүлээн зөвшөөрдөг. Иймээс
гадаадаас авьяастнуудаа буцаан
ирүүлж, мөнгө төлөхөд бэлэн
байна” хэмээн тайлбарлав.
Арван жилийн өмнө Хятадын
оюутнууд АНУ-ын нэртэй
компаниудад ажилд орохоор
зорьсон тул одоо энэ боломжийг
ашиглахыг тэр бүр хүсэхгүй
байна гэж K2VC сангийн хөрөнгө

оруулалтын менежер Чен Юү
Юан хэлсэн юм. Тус компани
гадаадаас авьяастнуудыг татан
ирүүлэх зорилготой томоохон
байгууллагуудын нэг билээ.
Гэвч Alibaba, Baidu, Tencent гэх
мэт Хятадын компаниуд түргэн
өргөжиж байгаа нь интернет
технологи, цахим арилжаа,
төлбөрийн зах зээлийг хурдан
тэлж буй. Энэ хандлага АНУд суурьшдаг хятад гаралтай
технологийн мэргэжилтнүүдийг
эх газарт буцан ирэхэд түл
хэц болдог. Хатагтай Чен
“АНУ-ын компаниуд болон
их сур
г уулиудад хамгийн
авьяаслаг хүмүүс байгаа гэдэгт
итгэлтэй байна. Тэднийг буцаан
авчрах зорилтоосоо ухрахгүй”
хэмээв. Ерөнхийлөгч Ши
Жиньпин 2030 он гэхэд тус улс
дэлхийд хиймэл оюун ухааны
технологиор тэргүүлнэ гэж
мэдэгдсэн. 2014 оноос хойш
Хятадын компаниуд гадаадын
компанийг худалдан авах ба
нэгдэхэд 100 тэрбум ам.доллар
зарцуулсныг Dealogic фирм
мэдээлсэн байна.
Харин технологийн авьяаст
нуудад зарцуулсан хөрөнгө
хавьгүй бага боловч өндөр
мэргэж лийн хүмүүсийг татан
ирүүлэхэд зарим нэгэн ахиц
гарчээ. Жишээ нь, ZhenFund
сан Amazon, Apple, Oracle, Facebook, Intel, Google, Airbnb зэрэг
компаниас мэргэжилтэн, суд
лаачдыг эх оронд нь ирүүлэхээр
ятгаж, старт-апп байгуулахад

Хятадаас гадаадын технологид оруулсан хөрөнгө
(тэрбум доллараар)
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нь эхний капиталыг олгожээ.
Бээжинд төвтэй энэ сан хөнгөн
цахим хэрэгслийн технологиор
Хятадад тэргүүлэгчдийн нэг
Mobvoi компанийн хувьцааг
эзэмшиж байна. Стэнфордыг
төгсөгч, Google-ын ахлах суд
лаач асан, Хятадад төрсөн Ли
Жи Фей ZhenFund-аас 1.6 сая
ам.долларын зээл авч дээрх
компанийг байгуулжээ.
Хятадын сангууд Засгийн
газар болон мужийн захир
гаанаас дэмжлэг авдаг агаад
АНУ-ын их сургуулиудийн
кампуст сурталчилгаа зохион
байгуулж, үнэгүй орон сууц,
бизнес эхлүүлэх байр зэр
гийг санал болгодог. Гэхдээ
санхүүжилт өгсөн хотод биз
несээ хөгжүүлэхийг зөвшөөрсөн
хүмүүст хувьцааны эрх олго
доггүй гэж K2VC-ийн зээлээр
Бээжинд виртуал бодит
байд
л ын VeeR компанийг

15 16 17 18
Хэлцлийн тоо
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байгуулсан Айден Ие ярьсан
юм. Тэрбээр “Хятадын хот
бүхэн технологийн төв болохыг
эрмэлздэг. Иймээс гадаадад буй
авьяастны төлөө хүчтэй өрсөл
дөж байна” хэмээн өгүүлэв.
Роботын танихуйн мэргэ
жилтэн ноён Шан Германы Макс
Планкын хүрээлэнд ажиллаж
байгаад Хятадад буцаж ирсэн
хүн. Тэрбээр Коммунист
намын боловсон хүчний
бод
логыг хянадаг хорооны
хөтөлбөрт хамрагдаж, гурван
сая шахам юанийн санхүүжилт
авсан аж. Хонконгийн их
сургуульд хиймэл оюун ухаан
судалдаг профессор Энди
Чун ерөнхийдөө уг хөтөлбөр
ахицтай яваа хэмээн үнэлээд
“Гадаад дахь хятад оюутнууд
ажил, мэргэжлээр өсөх асар том
боломжийг харгалзан
буцаж ирэхийг хүсэж
магадгүй” гэжээ.

А.Меркель буулт
хийснээ зөвтгөхийг
оролдов

Патрик МкЖи
Германы Канцлер Ангела
Меркель албан тушаалаа дөрөв
дэх удаагаа хадгалж үлдэхийн
тулд Социал демократ намд
буулт хийсэн гэх шүүмжлэл
гарсан. Гэвч тэрбээр шийдвэрээ
хамгаалж, эвслийн гэрээ ямар ч
хувилбараас дээр ба хэлэлцээг
нураах нь хариуцлагагүй явдал
хэмээн тайлбарлав. Хатагтай
Меркель ZDF телевизийн “Ням
гарагийн үдэш” нэвтрүүлгийн
зочноор оролцохдоо эвлэрэнгүй
өнгө аястай үг хэлж, СДН-д гол
яамдыг өгсөн нь хүнд шийдэл
байсан гэжээ. Гэхдээ энэ шийдэл
засгийн эрхэнд ямар ч үнээр
хамаагүй үлдэх гэсэн хувийн
сэдэлтэй гэх шүүмжлэлийг
няцаасан байна. Канцлер “Бид
тогтвортой Засгийн газрын
төлөө зохих үнэ төлсөн” гэв.
Нэвтрүүлгийн явцад хатагтай
Меркель “Би дөрвөн жилийн
амлалт өгсөн. Бас тэдний
амлалтыг хянах хүн нь би”
хэмээн мэдэгдлээ. Христийн
ардчилсан холбоо-Христийн
нийгмийн холбоодын эвсэл
болон СДН өнгөрсөн есдүгээр
сарын сонгуульд 1940-өөд
оноос хойш хамгийн муу
амжилт үзүүлсэн. Эдгээр нам
лхагва гарагт эвслийн гэрээ
байгуулснаар 2013-2017 онд
засгийн эрх барьсан эвслийг
үргэлжлүүлэхээр болсон юм.
Гэхдээ СДН-ын 460 мянган
жирийн гишүүн эвслийг
батлах эсэх асуудлаар ирэх
долоо хоногт санал өгч, дүн нь
гуравдугаар сарын 4-нд гарна.
Эвслийг сэргээхийн тулд
хатагтай Меркель Сангийн
болон Гадаад хэргийн яамдыг
СДН-д өгсөн байна.
Консерваторууд үлдэх зургаан

сайдын суудалд хэнийг нэр
дэвшүүлэх талаар асуухад
тэрбээр хувь хүмүүсийг
нэрлэхээс түдгэлзсэн боловч
энэ сарын 26-нд болох намын
хурлаар сайдын томилгоог
шийднэ гэжээ. Канцлер 60 нас
хүрсэн хүн бус залуу хүмүүсийг
нэр дэвшүүлж, намаа шинэчлэхээ
илэрхийлээд “Бид шинэ багаар
ажиллаж чадахаа харуулах
ёстой” хэмээв. Гэвч эвсэлд
орж буй Христийн ардчилсан
холбоо-Христийн нийгмийн
холбоо эвсэл болон СДН-ын
дээгүүр тушаалтай хүмүүс их
эвслийг шүүмжлэх явдал гарч
буй. Намууд эвслийн гэрээг
баталснаар есдүгээр сараас хойш
үүссэн улс төрийн мухардал
төгсөх боловч консерваторууд
хэтэрхий буулт хийсэн гэж
үздэг бол либерал талынхан
СДН өөрийн нүүр царайг алдлаа
хэмээн шүүмжилсэн.
Арваннэгдүгээр сард хатагтай
Меркель Ногоон ба Чөлөөт
ардчилсан намуудтай эвслийн
хэлэлцээрт орсон боловч
амжилтад хүрээгүй. СДН-ын
дарга асан Мартин Шульц Гадаад
хэргийн сайдын суудлыг авах
хүслээ орхихоос өөр аргагүй
боллоо. Намын доторх залуусын
жигүүр түүнийг урт хугацааны
бодлогын үнээр өөртөө зөөлөн
суудал авсан хэмээн буруутгажээ.
Тус намаас Сангийн сайдад
томилогдох магадлалтай Олац
Шольц Европын зээлийн
хямралын үед хэмнэлтийн зарчим
баримталсан өмнөх сайдаас өөр
бодлого явуулахаа мэдэгджээ.
Тэрбээр “Бид Европын бусад
улсад яаж хөгжихийг нь тулган
хүлээлгэх ёсг үй. Урьд
нь энэ тал дээр алдаа
гарсан” хэмээн өгүүлэв.

Оросын онгоцны сүйрэлд 71 хүн амь үрэгдлээ
Катрин Хилле
Оросын агаарын тээврийн
онгоц Москва орчимд осолдож,
71 хүн бүгд амь үрэгдлээ.
“Саратав эйрлайнз” компанийн
АН-148 онгоц нийслэлийн
Домодедово нисэх буудлаас
орон нутгийн цагаар 14.12 цагт
хөөрсөн боловч хэдхэн минутын
дараа радараас алга болсныг авиа
компанийн төлөөлөгч мэдээлэв.
Москвагаас 1500 км зайд
Уралын нуруунд оршдог Орск
хотыг чиглэн ниссэн онгоцонд 65
зорчигч, багийн зургаан гишүүн
байжээ. “Урьдчилсан мэдээнээс
үзэхэд хүн амьд үлдээгүй” гэж
Кремлийн хэвлэлийн алба
мэдээлжээ.
Онцгой байдлын яам ням
гара
г ийн орой хоёр хүний
шарилыг гаргаж авсан байна.
Гэвч Оросын хэвлэлүүд сүйр
лийн газраас олон хүний шарил
илрүүлснийг мэдээллээ. Оросын
телевиз Москвагийн зүүн өмнө

“Урьдчилсан
мэдээнээс
үзэхэд хүн
амьд үлдээгүй”
гэж Кремлийн
хэвлэлийн алба
мэдээлжээ.

дөд орших Раменский дүүрэгт
онгоц унасан газрыг харуулахад
онгоцны хэсгүүд цасанд хучигд

сан талбайд тарсан байв. Онцгой
байдлын яам сүйрлийн газарт
нисдэг тэрэг, цас туулагч техник

авчирчээ. Мөрдөн байцаагчид
Орост тогтсон журмын дагуу
эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж

эхэлсэн ч сүйрлийн шалтгаан
одоогоор тодорхойгүй байна.
Мөрдөн байцаагчдын хэлс

нээр онгоцны нислэгийн хар
хайрцгуудын нэгийг олжээ.
Сүйрлийн үед нэлээд бүрхэг,
бага зэргийн цастай, салхины
хүч дунд зэрэг байжээ. “Саратав
эйрлайнз” онгоц 2010 онд үйлд
вэрлэгдсэн бөгөөд 2016 оноос
ашиглаж эхэлсэн, ямар нэгэн
техникийн доголдол байгаагүй
гэж мэдэгдээд, зорчигчдын
ар гэрийнхэнд эмгэнэл илэр
хийллээ. Тус компани голдуу
дотоодын шугамд үйлчилдэг
бөгөөд Кавказын цөөн чиглэлд
нислэг хийдэг байв.
Гэвч 2015 онд гэнэтийн
шалгалтаар нисэгчийн кабинд
гаднын хүн сууж явсныг илрүүл
сэн тул олон улсын нислэгийг
нь хориглосон аж. Гэхдээ 2016
оноос гадаад нислэгээ сэргээсэн
байна. Энэ явдал Хар тэнгист
Оросын том онгоц сүйрснээс
хойш иргэний агаарын
тээврийн анхны осол
боллоо.

Японы авто үйлдвэрлэгчид
бэрхшээлийн өмнө
Кана Инагаки
Хальт харахад Японы
автомашин үйлдвэрлэгч гол
компаниудын орлого үнэмлэхүй
өсөх дүр зурагтай ч хэрэг дээрээ
урьдчилсан тооцоо хуурмаг.
Дональд Трампын татварын
хөнгөлөлт, ханш суларсан
йен байгаагүйсэн бол Японы
автомашин үйлдвэрлэгч гол
гурван группийн ирээдүй тун ч
бүрхэг байх байжээ.
Бэрхшээл Японыг тойроогүй.
Ази, Европт ерөнхий төлөв сайн ч
ихэнх автомашин үйлдвэрлэгчийн
гол зах зээл нь болдог АНУ-ын
нөхцөлөөс шалтгаалан тус салбар
бэрхшээлтэй тулгарав.
Гэхдээ АНУ-д үүссэн нөхцөл
Японы машин үйлдвэрлэгч
группүүдэд илүү хүнд туссан.
Японы авто үйлдвэрлэгчдийн
борлуулалт АНУ-ын зах зээлд
санхүүгийн хямралаас хойш
өнгөрсөн жил анх удаа буурчээ.
2016 онд 17.6 сая ширхэг байсан
автомашины борлуулалт 2017 онд
17.2 сая болж багасав. Бууралт энэ
онд ч үргэлжилнэ.
АНУ-д 10-12 дугаар
сард татварын хөнгөлөлт
эдэлж, валютын ханш таатай
нөлөөлөөгүй бол Японы
автомашин үйлдвэрлэгч гол
гурван компани 845 тэрбум
йенийн (7.7 тэрбум ам.доллар)
орлого олж чадахгүй байлаа.
Үйлдвэрлэлийн зардал хэмнэх

кампани өрнүүлж буй япон
үйлдвэрлэгчдэд Amazon, Uber
зэрэг технологийн өрсөлдөгчдөөс
тээврийн хэрэгслийн шинэ
үе бүтээх өрсөлдөөн дарамт
учруулав.
SUV, пикап сонгогч америк
хэрэглэгчдийн дур сонирхлоос
хожоо гаргаж буй General
Motors зэрэг өрсөлдөгчтэй нь
харьцуулахад суудлын хөнгөн
тэрэгний үйлдвэрлэлд голлогч
Японы үйлдвэрлэгчдийн
ашиг бага. Жишээ нь Toyota
борлуулалтын урамшууллаа нэг
машинд дунджаар 600 ам.доллар
болгож өсгөсөн нь жилдээ 140
тэрбум ам.долларын зардал
үүсгэдэг.
Toyota бизнесийн удирдамждаа
орлогоо үнэмлэхүй буюу 2.4
их наяд йен болгон өсгөсний
дараа жилийн цэвэр ашгаа 31
хувиар тооцжээ. Гэхдээ АНУын татварын хөнгөлөлтөөс
үүдэлтэй 292 их наяд иенгүй
бол тус компанийн цэвэр
ашиг урьд өмнөх үнэмлэхүй
үзүүлэлтээ ч гүйцэхгүй. Toyota
үйл ажиллагааны ашгаа жилийн
өмнөхөөс 10 хувиар өсөхөөр
тооцоолсон. Гэтэл валютын
ханшаас үүдэлтэй ашгийг
хасчихвал тус компанийн үйл
ажиллагааны ашиг бүр 2.8 хувиар
багасна.
“Би хувьдаа уналт гэж дүгнэнэ”
хэмээн Тоyota-гийн шинэхэн
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томилогдсон санхүүгийн захирал
Кожи Кобаяши бизнесийн
удирдамжтай холбогдуулан
тайлбарлав. Умард Америк дахь
Toyota-гийн үйл ажиллагааны
ашиг 10-12 дугаар сар хүртэл
үргэлжилсэн улиралд жилийн
өмнөхөөс 73 хувиар багасаж, 27
тэрбум иен болжээ. Харин Европт
Toyota-гийн үйл ажиллагааны
ашиг 12, Азид 3.1 хувиар тус тус
өслөө.
Энэ оны гуравдугаар сард
төгсөх санхүүгийн жилд цэвэр
ашиг анх тооцоолсон 535 тэрбум
иенээс үнэмлэхүй 705 тэрбум
иен болж өснө хэмээн Nissan
компани тооцоолжээ. Үүнд ноён

Трампын татварын шинэчлэлийн
207 тэрбум иенийн ашиг багтаж
байгаа.
Гэхдээ Францын Renault,
дотоодын Mitsubishi Motors-той
тогтоосон эвсэлд багтдаг, Японы
хоёр дахь гол авто үйлдвэрлэгч
үйл ажиллагааны ашгийн
тооцоондоо сүүлийн гурван сард
хоёр ч засвар оруулсан. АНУ дахь
хөрөнгө оруулалт өсөж, Японд тус
компанийг мөрдөн шалгаж байгаа
нь зардал өсөхөд нөлөөлжээ.
“Үнэмлэхүй өсөх гэж буй
орлогоо лут үр дүн гэж хэлэх санаа
бидэнд алга” хэмээн Nissan-ы дэд
ерөнхийлөгч Жожи Тагава Токиод
болсон хэвлэлийн хурал дээр

тайлбарлав. АНУ-ын зах зээлд
эзэлдэг хувь хэмжээгээ өсгөхийн
тулд хямдрал идэвхтэй зарладаг
Nissan компани хэрэглэгчдийн
эрэлтийг ташаа тооцсоноо шууд
хүлээн зөвшөөрлөө.
Умард Америкт улирлын үйл
ажиллагааны ашиг 37 хувиар
унаж, 16.9 тэрбум йен болов.
Жилийн нийт борлуулалт бүс
нутагт 2.3 хувиар багаслаа.
Борлуулалтын урамшууллыг
нэг машинд 4000 ам.доллараар
тогтоосон нь компанийн орлогыг
илт муутгав.
Автомашины үйлдвэрлэлээр
Японд гуравдугаарт ордог
Honda ч жилийн цэвэр ашгаа

түүхэндээ анх удаа нэг их наяд
йенээс давна хэмээн найдаж
сууна. Үүний 346 тэрбум йен нь
АНУ-ын компанийн татварын
хөнгөлөлтөөс орж байгаа.
БНХАУ ирэх хэдхэн жилд
АНУ-ыг гүйцэж түрүүлэн
дэлхийн автомашины гол зах зээл
болох төлөвтэй. Хятад төдийгүй
Азийн бусад зах зээлд эрэлт их
байгаа нь Умард Америкийн
үлбэгэр борлуулалтыг нөхнө
хэмээн тус компани тооцоолжээ.
“Ойрын ирээдүйд Хятад улс
АНУ-ыг гүйцнэ гэдэгт итгэж
буй”-гаа Honda-гийн
дэд ерөнхийлөгч Сэйжи
Кураиши тайлбарлав.

Хятад автомат
жолоодлоготой такси
туршив
Питер Кэмпбел, Юань Ян
БНХАУ-ын Didi Chuxing ком
пани автомат жолоодлоготой
хоёр автомашин нийтийн замд
туршсаар хэдэн сар болжээ. Уг
туршилт Didi Chuxin-ээс автомат
жолоодлоготой такси хөгжүүлэх
ажил өрнөдийнхний тооцоолж
байснаас урагштай байгааг
нотлов.
Тус компани өөрчлөн тоног
лосон хоёр ширхэг Qoros 5 SUV
машиныг Шанхайн ойролцоох
туршилтын болон олон нийтийн
замд шалгаж байгааг Хятадын
автомашин үйлдвэрлэгч компани
Financial Times-д (FT) мэдээлсэн

жолоочгүй машины үйлчилгээг
2022 оноос эхлэхээр төлөвлөжээ.
Didi автомат жолоодлогот
таксигаа хэрэглээнд нэвтрүүлэх
товоо хараахан зарлаагүй. Гэхдээ
тус компани ирээдүйн таксигаа
хөгжүүлэхийн тулд автомашин
үйлдвэрлэгч 12 компанитай
хамтран ажиллахаар энэ сарын
эхээр тохиролцсон юм.
Шанхайд байрладаг авто
үйлдвэрлэгч Qoros компани Didi
Chuxing-тэй хамтран ажиллаад
хэдэн сар өнгөрлөө. Туршилтын
автомашинуудыг нийлүүлсэн
тус компани өөрийн загвартаа
Didi-гийн программ хангамж,
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юм. Тайлбар хүссэн хүсэлтэд
Didi Chuxing хариу өгсөнгүй.
Автомат жолоодл огот
тээврийн хэрэгсэлд хэрхэн
хандах гэх мэт загварчилж үл
болох санаанд оромгүй нөхцөл
бүхий бодит байдалд жолоочгүй
автомашиныг турших нь чухал.
Түрэмгий жолооч нар замын
уулзварт автомат жолоодлогот
автомашинд саад учруулдаг
нь судалгаагаар илэрсэн тул
шинэ технологитой тээврийн
хэрэгслийг илүү шаргуу болгох
шаардлага тулгарлаа.
Автомат жолоодлогот машин
хөгжүүлэх нь жолоочийн үүргийг
халах замаар зардал хэмнэж, парк
ашиглалтаа сайжруулах хүсэлтэй
такси үйлчилгээний компанид
амин чухал. Uber бүрэн автомат
жолоодлогот автомашиныг эртдээ
ирэх оны эхээр ашиглалтад оруу
лах төлөвлөгөөтэйгээ мэдэгдсэн.
Зүүн өмнөд Ази дахь Uber-ийн
өрсөлдөгч Grab компани өөрийн

мэдрэгч төхөөрөмжүүдийг
суурилуулжээ. Didi-гийн ажилт
нууд Шан
хайгаас 80 орчим
километрийн зайтай Чаншу дахь
үйлдвэртээ автомат жолоодлогот
машин туршсаар хэдэн сар болж
байна. Туршилтад хамрагдсан
Qoros компани өөрийн загвараа
туршилтын замаас гадна,
нийтийн зориулалттай авто замд
анх удаа шалгасан юм.
Qoros компанийг Хятадын
автомашин үйлдвэрлэгч Chery,
Израилийн Kenon Holding групп
хамтран 2007 онд байгуулжээ.
Өнгөрсөн сард Хятадын Baoneng
конгломерат Qoros-ын хувь
цааны 51 хувийг нэг тэрбум
ам.доллараар худалдан авч, ирэх
гурван жилийн турш жил тутам
100 мянган автомашин худалдан
авахаа амласан. Уг конгломерат
мөн Kenon-ы үлдсэн хувьцааг
500 сая ам.доллараар
худал
дан авах санал
тавиад байна.

Ноён Трамп
АНУ-ын
муудаж буй
дэд бүтцийг
засах ажлыг
сонгуулийн
сурталчил
гааныхаа нэг
үндсэн чиглэл
болгож байв.

Трамп 1.5 их наядын дэд бүтцийн
төлөвлөгөөг шавдууллаа
Сэм Флеминг
Дональд Трамп зам тээврийн
салбарын зарим хөрөнгө
оруулалтыг хамарсан холбооны
төсвийг танах замаар удтал
хүлээлгэсэн дэд бүтцийн төлөв
лөгөөг өө санхүүжүүлэхээр
шийдлээ. Муж улс, орон нутгийн
захиргаадад ахиу зардал үүрүү
лэхээр Трампын засаг захиргаа
тооцоолжээ.
Ерөнхийлөгч шинэ дэд бүтцэд
1.5 их наяд ам.доллар зарцуулж,
Конгресст хоёр дахь удаагаа
төсвийн төсөл оруулж буйтай
зэрэгцэн бүтээн байгуулалтын
шинэ төслүүдийг батлах ажлыг
яаравчилж эхэллээ.
Ноён Трамп АНУ-ын муудаж
буй дэд бүтцийг засах ажлыг
сонгуулийн сурталчилгааныхаа
нэг үндсэн чиглэл болгож байв.
Америкчуудыг “байгуулагч
үндэстэн” хэмээн нэрлэсэн тэрбээр
сайн зам, гүүр байгуулахад хоёр
намын зүтгэл чухлыг өнгөрсөн
сард Конгресст тавьсан жил
тутмын илтгэлдээ анхааруулсан.
Гэтэл Трампын засаг захиргааны
татвар хөнгөлөлтөөс болж ирэх
оны холбооны төсвийн алдагдал
лавтай нэг их наяд ам.доллараар
нэмэгдсэн. Бэрхшээлээс үүдэн

Цагаан ордон аварга төлөвлөгөөгөө
санхүүжүүлэх өөр эх сурвалж
хайж байна. “Санхүүжүүлэх
тогтвортой суурь үүсгэх нь энэхүү
санаачилгын нэг бүрдэл. Ийм
тогтвортой суурь бол муж улс,
орон нутгийн захиргаад” хэмээн
Цагаан ордны төлөөлөгч даваа
гарагт тайлбарлав. “Холбооны
Засгийн газар цаашид ч чухал
үүрэг гүйцэтгэх боловч муж улс,
орон нутгийн захиргаадад илүү
түшиглэх ёстой”-г төлөөлөгч
онцлон дурдлаа.
Трамп 1.5 их наяд ам.долларын
өртөгтэй төслүүд хэрэгжүүлэхэд
холбооны нөөцийн сангаас 200
тэрбум ам.доллар ашиглахаар
төлөвлөснийг зарим мэргэжилтэн
бодит бус хэмээн шүүмжлэв.
Холбооны сангийн 100 тэрбум
ам.долларыг муж улс, орон
нутгийн зардалтай уялдуулж
хуваарилна. Бонд, зээлийн
хөтөлбөр өргөжүүлэхэд 20 тэрбум,
хөдөөгийн дэд бүтцийн санаачилга
дэмжихэд 50 тэрбум, “америк урам
зориг”-ийг сэргээх шилжилтийн
төсөл хэрэгжүүлэхэд дахиад 20
тэрбум ам.доллар төлөвлөснийг
албаны хүн тайлбарлав. Мөн
холбооны албан барилгуудыг
санхүүжүүлэхэд 10 тэрбумыг

зарцуулна. Энэхүү 1.5 их наяд
ам.долларын үлдсэн хэсгийг муж
улс, орон нутгийн захиргаад,
хувийн хөрөнгө оруулалтаар
бүрдүүлж дөнгөнө хэмээн Цагаан
ордон найдаж байна. Ерөнхийлөгч
зардал төлөв
лөсний зэрэгцээ
шинэ төслүүдийг батлах явцыг
хурдасгах бодолтой. Трампын
засаг захиргаа төсөл гүйцэтгэх
хувийн санаачилгыг ч мөн
дэмжихээр төлөвлөжээ.
Дэд бүтцийн төслийн санхүү
жилтийг шийдвэрлэх оролдлого
бүр нь Хурдны замын траст санг
(Highway Trust Fund) санхүү
жүүлдэг холбооны шатахууны
татварыг өсгөхөд хүргэнэ хэмээн
бизнесийн зарим бүлгийнхэн
үзэж байна. АНУ-ын худалдааны
танхим холбооны шатахууны
татварыг ирэх таван жилд 3.7 литр
тутамд 25 центээр өсгөх саналтай.
Маргаантай ийм саналыг Конг
ресс дэмжих сонирхолгүйгээ
илэрхийлсний зэрэгцээ татвар
өсгөхөөр бүгд найрамдахчуудын
гаргах санал бүрийг Цагаан
ордон дэмжих хэрэг гарна. Дэд
бүтцийн төслүүдийг 200 тэрбум
ам.доллараар санх үүж үүлэх
тохиолдолд Ерөнхийлөгчийн
төсвийг үлэмж танахаас аргагүй.

ВВМ©

Хуримтлалын зарим хэсгийг
Тээврийн хөрөнгө оруулалт
үүсгэх эдийн засгийн сэргэлтийн
тусламжийн хөтөлбөр (Transportation Investment Generating
Economic Recovery grant programme) зэрэг дэд бүтцийн
зарим тогтолцооноос бүрдүүлэх
боломжтой. Уг хөтөлбөрийг
Барак Обамагийн үед хуурай
замын тээврийн салбарт хөрөнгө
оруулалтыг дэмжих зорилгоор
байгуулж байсан юм.
“Санхүүжилтийн аливаа шинэ
эх үүсвэр нээлттэй”-г онцлон
тэмдэглэсэн Цагаан ордны
төлөөлөгч дэд бүтцийн хөтөлбөр
хоёр намынх гэдгийг онцлон
тайлбарлав. Цагаан ордны
хөтөлбөрт “орвол ор, боливол
боль” гэсэн утга байхгүй учраас
”хэлэлцэн тохиролцох шинэ
эхлэл” болж байгааг төлөөлөгч
мэдэгдлээ.
Ирэх хоёр жилийн санхүү
жилтийг шийдэж чадахгүй
гацчихаад байгаа Конгресст ноён
Трампын төсвийн санал чухал бус.
Ерөнхийлөгч лхагва гарагт хоёр
намын хууль тогтоогчидтой дэд
бүтцийн төлөвлөгөөгөө
хэлэлцэхээр товлоод
байна.
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Төв банкны мэдээлэл
Банк санхүү

Монгол Улс 300
гаруй жил эдийн
засгийн бие даасан
бодлогогүй явж
ирсэн
Г.Байгал
@baigalZGM
Монголын санхү ү гийн
бодлог ын жолоо атгадаг төв
банкн ы тэрг үүлэх судлаачид
Улаанб аатарын зөвшилцөл
буюу Хөгжилд хүргэх бодлогын
жор танилцууллаа. Монгол Улс
сүүлийн 300 гаруй жил эдийн
засгийн бие даасан, тогтсон,
тулхтай бодлогогүй явж буйг
судлаачид тэмдэглэж байна.
Тодруулбал, Монгол Улсын тус
гаар тогтнол, бие даасан байдал
суларч эхэлсэн 1600-1700 оноос
эхлэн манай эдийн засгийн бодлого
тухайн үеийн Манж Чин улсын
хараанд орж, хяналтад багтсан.
Улмаар Манжийн дарлалаас
Зөвлөлт холбоот улсын хяналтад
шилжсэн байдаг. Зөвлөлтийн
байр суурийг харзнасан байдал
1990 он хүртэл үргэлжилсэн.

Хөгжлийн жор
танилцууллаа
С.Батсайхан / ЗГМ©

Улмаар 1990 оны ардчилал, эрх
чөлөөний өөрчлөлт, шинэчлэлтэй
золгосон ч сүүлийн 30 орчим
жил гадаадын зээл тусламж,
олон улсын байгууллагуудын
санал зөвлөмжийн дагуу эдийн
засгийн бодлогоо жолоодсоор
өдий хүрсэн байна. Зах зээлийн
эдийн засагт шилжсэнээс
хойш ОУВС-гийн тусламжийн
хөтөлбөрт гэхэд зургаан удаа
хамрагдаж, тус сантай 13-15 жил
хамтран бодлогоо тодорхойлжээ.
Монголын эдийн засгийн энэ
замналыг үзвэл бараг гурван зуун
дамнан бие даасан, тогтвортой
бодлого, алсын хараагүй явсаар
ирснийг баталж байна хэмээн
Монголбанкны Ерөнхийлөгч
Н.Баяртсайхан хэлж байна.
Тиймээс улс төрөөс ангид, богино
хугацаанд хувьсан өөрчлөгдөхгүй
эдийн засгийн бодлогын зураглал,
жорыг боловсруулах нь чухал
байгааг тэрбээр онцлов.
Тиймээс төв банкны судлаачид
олон улсын туршлага, Монголын
онцлог болон замналыг харгалзан
Хөгжилд хүргэх бодлогын жор
буюу Улаанбаатарын зөвшилц
лийг танилцууллаа. Өнгөрсөн
27 жилийн хугацаанд Монголын
эдийн засаг тасралтгүй савлажээ.
1991-2016 оны хооронд манай
улсын ДНБ жилд дунджаар

4.4 хувиар өссөн байна. Гэтэл
энэ хугацаанд эдийн засгийн
өсөлтийн хэлбэлзэл нь дунджаар
зургаан хувьд хүрчээ. Өөрөөр
хэлбэл, манай улсын эдийн
засгийн өсөлтийн түвшин бага
биш ч хэлбэлзэл нь өндөр байснаас
дунд болон урт хугацаанд Монгол
Улсын тогтвортой хөгжилд сорилт
болсон. Улмаар уналт, өсөлт
ээлжилсэн энэ байдал нь нийгмийн
сорилтыг шийдэх боломж
олгоогүй гэж Монголбанкны
Судалгаа, статистикийн газрын
захирал Д.Ган-Очир хэлж байна.
Тиймээс эдийн засгийн хүчир
хэг, мэргэн бодлого, зарчмыг
тодорхойлох нь чухал байгаа
аж. Үүний үндсэн дээр найман
зарчим бүхий бодлогын жор
танилцууллаа. Үүнд, засаглалын
чадавхыг бэхжүүлэх, хөрөнгө
оруулалт татах, төсвийн сахилга
батыг сайжруулж, эдийн засгийн
дархлааг хангаж, гадаад валютын
нөөцийг бэхжүүлэх зэрэг гол
зарчмыг багтаасан байна.
Эдийн засгийн савлагаа
хөгжл ийн ялгааг дагуулдаг.
Тухайлбал, 1820-1992 оны хооронд
жилийн дундаж өсөлт баруун
Европт 2.2, АНУ-д 3.6, Азид
1.9, Африкт 1.9 хувьтай тэнцэж
байжээ. Хэдийгээр эдгээр бүс
нутгийн өсөлтийн 1-2 хувийн

зөрүүтэй байсан ч энэ ялгаа нь
урт хугацаанд хуримтлагдсаар
өдгөө эдгээр орны хөгжил газар,
тэнгэр мэт ялгаатай болчихоод
байгаа. Өөрөөр хэлбэл, өсөлтийн
зөрүүнүүд урт хугацаанд
хуримтлагдсаар хол ялгаа үүсгэдэг
байна. Тиймээс өсөлтийн түвшин
бага боловч тогтвортой байх нь
улс орныг урт хугацаанд хөгжилд
хөтлөх боломжтойг олон улсын
түүхээс харж болох аж. Иймд
эдийн засгийн өндөр өсөлтийн
хойноос хөөцөлдөхөөс гадна
тогтвортой байдлаа хадгалах нь
чухлыг Монголбанкны судлаачид
онцолж байна.
Манай бодлого тодорхойлогчид
өдгөө эдийн засгаа дэмжихийн
тулд уул уурхай, мега төслүүдээ
хөдөлгөх нь зүйтэй гэж үздэг.
Гэтэл энэ нь богино хугацаанд гал
унтраах арга. Харин дэлхийн түүх

сөхвөл шинэ санаа, санаачилга нь
хөгжил, хүчирхэг эдийн засгийн
зүтгүүр болж байжээ. Тиймээс
инновацийг дэмжих, хүний мэд
лэг, ур чадварыг хөгжүүлэх нь
эдийн засгийн мэргэн бодлогын
үндэс хэмээн судалгаандаа дурд
сан байна.

Дэлхийн олон орон эдийн
засгийг хөгжилд хүргэх бодлогын
жороо томъёолсон. Тухайлбал,

1980-1990 оны хооронд газрын
тосны зах зээлийн хямралын дараа
Латин Америкийн орнууд өрийн
хямралд орсон. Үүнээс үүдэн
Хөгжилд хүргэх бодлогын жор
буюу Вашингтоны зөвшилцлийг
баталж, АНУ-ын Засгийн газар,
Дэлхийн банк, Латин Америкийн
орнууд хэрэгжүүлсэн байдаг.
Үүнд төсвийн сахилга батыг
хан
г ах, татварын шинэчлэл
хийх, санхүүг либералчлах зэрэг
зарчмыг тодорхойлсон байна. Энэ
мэт Барселона, Бээжингийн зөв
шилцлийг боловсруулж байжээ.
Тиймээс олон улсын туршлага,
манай улсын туулж ирсэн зам, улс
орны онцлог байдлыг харгалзан
Монгол Улсыг тогтвортой өсөлт,
хөг
ж илтөд хүргэх “Улаан
баат арын зөвш илцөл”-ийг
Монголбанк санал болгон хэлэл
цүүлж байна.

СЭЗИС-ийн багш, эдийн
засагч
Ж.Дэлгэрсайхан
Эдийн засаг олон жил дараалан
өслөө гэж ярьдаг ч нийт иргэдийн
амьжиргаа сайжрахгүй л байна.
Энэ утгаар уг зөвшилцөлд ач
холбогдол өгч чадвал эдийн
засгийн бус нөлөө орох магадлал
багасна. Энэ хэрээр манай эдийн
засгийн бодлогын тогтвортой
байдлыг хангана.

МҮХАҮТ-ын ерөнхийлөгч
Б.Лхагважав
Монголд хамгийн их үгүй
лэгдэж буй зүйл нь тогтвортой
байдал гэдэгтэй олон хүн санал
нийлнэ. Ажлын байрны тогтвор
той байдал хэрэгтэй. Тогтвортой
байдал бий болж байж л макро
эдийн засгийн жаахан өсөлт
микро эдийн засаг руу шингэнэ.
Микро гэдэг нь аж ахуйн нэгж,
иргэн рүү шингээнэ гэсэн үг.

1991-2016 оны
хооронд манай
улсын ДНБ жилд
дунджаар 4.4
хувиар өссөн байна

байр суурь

Зах зээл судлалын
хүрээлэнгийн захирал
С.Дэмбэрэл
Цагаа олсон хэлэлцүүлэг
боллоо. Монголбанкнаас
танилцуулж буй энэ найман
зарчим нь хөдөлшгүй зарчим
биш. Монголбанкны судлаачид
хайгуул хийж байна. Энэ
хайгуулын үр дүнг бид тал
талаас нь хэлэлцээд, ололт
болгох нь зүйтэй.

Эдийн засаг, санхүүгийн гол мэдээллийг
хүргэж байна
албаны хүний үг

О.Эрдэмбилэг: Активын чанарын үнэлгээний үр дүн удахгүй гарна

Монголбанкны Тэргүүн дэд
ерөнхийлөгч О.Эрдэмбилэгтэй
ярилцлаа.
-ОУВС-гийн “Өргөтгөсөн
санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн
хүрээнд арилжааны банкуудад
активын чанарын үнэлгээ
хийсэн. Үр дүн хэзээ гарах вэ?
-Активын чанарын үнэлгээ
нь үндсэн хоёр бүрэлдэхүүн
хэсэгтэй. Эхний хэсэгт
банкуудын актив хөрөнгийн
чанарын үнэлгээ болон зээлийн
эрсдэлийг удирдах чадварын
т ү вшнийг тодорхой лсон
үнэлгээг хийсэн. Энэхүү үнэлгээг
Монголбанк зөвлөх компани
сонгон шалгаруулж, 2016 оны
жилийн эцсийн санхүүгийн
тайлангийн тоон мэдээлэлд
үндэслэж хийсэн. Эдийн засгийн
мөчлөг, цаг хугацаа, хуваарь
зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан
2017 оны гуравдугаар улирлаар
2016 оны тайланд тохируулга
хийгдсэн байгаа. Эхний
хэсгийн үр дүнг бид арилжааны
банкуудад нэгдүгээр сарын 16,
17-нд өгсөн.
Одоо хоёрдугаар хэсэг
буюу эрсдэлийн сорил хийх
ажлыг Монголбанк эхлүүлээд
байна. Загварынхаа суурь
үзүүлэлтүүдийг ОУВС-гийн
Ажлын хэсэгтэй эцэслэх
ёстой. Учир нь хөтөлбөрийн
хүрээнд бодлого хоорондын
уялдааг хангахаас гадна суурь
үзүүлэлтүүд маань нэгэн жигд
байх шаардлагатай. Ингэснээр
наад зах нь үр дүнг хэмжих
бололцоотой болно. Эрсдэлийн

сорилын хүрээнд бид арилжааны
банкуудаас дунд хугацааг
хамарсан дэлгэрэнгүй бизнес
төлөвлөгөө гаргуулах, өөрийн
хөрөнгийн дутагдал үүссэн
тохиолдолд банкнаас авах арга
хэмжээ, дутагдлыг хэрхэн,
яаж нөхөх, одоо байгаа үйл
ажиллагааг хэрхэн сайжруулах
зэрэг төлөвлөгөө боловсруулах
ажлыг гүйцэтгэж байна. Эдгээр
үнэлгээг ирэх гуравдугаар сард
багтаахаар төлөвлөж байгаа.

Дагалдах
журмуудыг энэ
онд багтаан
боловсруулж
дуусгана
-ОУВС-гийн зүгээс акти
вын чанарын үнэлгээний
дагуу хууль эрх зүйн зарим
зохицуулалт хийх ёстойг
онцолж байсан. Ямар өөрчлөлт
орох бол?
-Монголбанкны зү гээс
санхүүгийн тогтвортой байдлыг
хадгалах, ард иргэд, банкуудын
харилцагч,
хадга ламж
эзэмшигчдэд аль болох
санхүүгийн дарамт багатай,
хүндрэл учруулахгүйгээр
шийдэх чиглэл барин ажиллаж
байгаа. УИХ-аар Төв банкны
болон Банкны тухай хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулж,
батл у улсан.
Тү ү нч лэн

Хадгаламжийн даатгалын тухай
хуулийн анхны хэлэлцүүлэг
хийгдлээ. Энэ хууль батлагдвал
хадгаламжийн даатгалтай
холбоотой чухал ач холбогдолтой
хэд хэдэн зохицуулалт хэрэгжих
боломжтой болно. Эдгээр болон
бусад эрх зүйн зохицуулалтууд
шат дараатайгаар хийгдэж байна.
Хамгийн гол нь зөв зохистой
гарц, шийдэл юу байх вэ гэдэгт
урьдчилан дүгнэлт гаргах, авах
арга хэмжээний бэлтгэлтэй
байх нь чухал. Сая УИХ-аар
батлагдсан гурван хуулийг хасах
юм бол бид 10 гаруй хуулийн
төсөл дээр ажиллаж байна.
-Активын чанарын үнэлгээ
тэй холбоотойгоор арилжааны
банкууд дунд өөрийн хөрөнгөө
нэмэгдүүлэх шаардлагатай
банк байгаа юу?
-Үнэлгээний урьдчилсан үр
дүн бидний хүлээж байсан
түвшинд гарсан гэж дүгнэж
байгаа. Энэ утгаараа активын
чанарын үнэлгээний үр дагавар,
үр дүнг санхүүгийн тогтвортой
байдлыг алдагдуулахгүйгээр
зохицуулах бололцоотой гэж
үзэж байгаа. Гэхдээ цаашид
эрх зүйн талаасаа зохицуулалт
хийх, хүндрэл үүсэхгүй байх
бололцоог хангах арга хэмжээг
тухай бүрт хэрэгжүүлээд явна.
-Зарим банкийг нэгтгэнэ
гэсэн мэдээлэл гараад байна.
Энэ хэр бодитой мэдээлэл вэ?
-Үр дүнгээс шалтгаалаад
тухайн банкнаас өөрийн
хөрөнгийн дутагдлаа арилгах,
нөхөх олон арга, хэрэгслээс
ашиглах сонголт нь хувьцаа

эзэмшигчдэд нээлттэй байгаа.
Нэг сонголт нь банкуудын нэгдэл.
-Банкны салбарт хийгдэж
байгаа хууль эрх зүйн зохицуу
лалт хэзээ бүрэн дуусах вэ?
-Банкны бизнес өөрөө итгэлцэл
дээр тогтдог бизнес. Тэр утгаараа
аль болох олон талын байр

суурийг сонсож, нэгтгэж хуульд
тусгах нь чухал. Тийм болохоор
энэ чиглэлд анхаарч ажиллаж
байна.
-Төв банкны болон Банкны
тухай хуульд батлагдсан.
Дагалдах журмууд хэзээ
батлагдах вэ?

-Дагалдах журмуудыг эхнээс
нь боловсруулаад явж байгаа.
Энэ ондоо багтаагаад хийж
дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж
байна.
-Арилжааны банкнаас
бага хэмжээний зээл аваад
хар дансанд орсон иргэдийг
өмнө нь өршөөж байсан. Бага
дүнтэй зээл аваад хар дансанд
цагаатгах ажил дахин хийгдэх
болов уу гэсэн иргэдийн
хүлээлт их байна?
-Зээлийн мэдээллийн сан нь
санхүүгийн салбарт байх ёстой
чухал дэд бүтцийн нэг яах
аргагүй мөн. Бид ОУВС, ОУСК
зэрэг байгууллагтай хамтран
зээлийн мэдээллийн санд
байгаа мэдээллийг олон улсын
стандартад нийцсэн, зохистой
мэдээллийг оновчтой байдлаар
оруулахаар судалж байна.
Одоо бол зээлийн мэдээллийн
санд байгаа мэдээллийг аваад
зээлдэгч нарын үнэлгээ гаргахад
хүндрэлтэй, хангалттай мэдээлэл
байдаггүй. Бидний зорилго бол
ямар төрлийн, ямар хэмжээний
мэдээлэл байх ёстой, түүнийг
нэвтрүүлэх. Өнгөрсөн жил
хөдөлмөрийн хөлсний доод
хэмжээг 12 дахин нэмэгдүүлсэн
дүнтэй тэнцэхүйц буюу 2.8 сая
төгрөгөөс доош үнийн дүнтэй,
нэг жил хүртэлх хугацаатай,
нэг удаагийн зөрчил гаргасан
зээлдэгчдийн мэдээллийг
лавлагаанд тусгахгүй байхаар
зохицуулсан. Ийм төрлийн
хүсэлтүүд манайд байнга
ирж байгаа. Судалж байгаад
холбогдох арга хэмжээ авна.
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Эдийн засаг
Хэлэлцээрийн
“тоглоомын
дүрэм”-ээ
тохирох эхний
уулзалтаас
түншлэлийн
цаашдын төлөв
шалтгаалах юм.

ажиллахаар төлөвлөж байна.
Тэрчлэн дэвшилтэт техник
технологи нэвтрүүлэх, нэмүү
өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх аж. Эдийн засгийн
түншлэлийн хэлэлцээрийн
судалг ааг боловсруулахад
ажилласан эдийн засагчийн
хэлж буйгаар чөлөөт худал
дааны хэлэлцээрийн дараа
дараагийн үе шатаас Монголд
ирэх өгөөж шууд шалтгаална
хэмээн өгүүлсэн юм.
Япон улстай эдийн засгийн
түншлэлийн хэлэлцээр байгуу
лахад бараг зургаан жилийн
хугацаа орсон. Тэгвэл БНСУтай эхлүүлж буй хэлэлцээр
гурав дахь жилтэйгээ золгож
байна. Японтой харьцуулахад
БНСУ-тай хийж буй хэлэлцээр
хамаагүй бага хугацаа шаардана
гэж Сөүлийн тал үзжээ.

Хоёр дахь хэлэлцээр нүүр тулсан
уулзалтын өмнө ирлээ
С.Батсайхан/ЗГМ©

Эдийн засаг
удааширч эхэлснээр
БНСУ-тай хийж
буй худалдааны
эргэлт хумигдсан
Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM
Монгол, Солонгосын эдийн
засаг, бизнесийн одоогийн
харилцааг шат ахиулах учиртай
чөлөөт худалдааны гэрээ
байгуулах бэлтгэл ажил алхам
алхмаар урагшилж байгааг
албаны эх сурвалж дуулгалаа.
Энэ хүрээнд 2016 оноос хойш
үргэлжилж буй суурь судалгааг
эцэслэн дүгнэж, холбогдох үр
дүнг нь Гадаад харилцааны

яам хүлээн авчээ. Ингэснээр
хоёр орны худалдааг тэлэх
үүрэг хүлээсэн эдийн засгийн
т ү н ш л эл и й н х эл эл ц ээр
дараагийн шатанд буюу ажил
хэргийн түвшинд шилжлээ.
Хоёр тал өөрсдийн саналаа
дор бүрнээ боловсруулж эхэлсэн
бөгөөд энэ оны эхний улиралд
багтаж нүүр тулсан анхны
уулзалт хийхээр урьдчилсан
байдлаар төлөвлөж байна.
Хэлэлцээрийн “тоглоомын
дүрэм”-ээ тохирох эхний уул
залтаас түншлэлийн цаашдын
төлөв шалтгаалах юм. Бизнес,
эдийн засгийн хамтрагч болохоо
албажуулах тул өөрсдийн гарт
буй “хөзөр”-өө дэлгэнэ гэсэн үг.
Дэлхийн худалдааны бай
гууллагын дээвэр дор багтсан
Монгол Улс хоёр дахь улс
тайгаа чөлөөт худалдааны
гэрээ байгуулахаар эртнээс
òºëºâëºñºí. Ерөнхийлөгч

Ц.Элбэгдоржийн үед буюу
одоогоос хоёр жилийн өмнө
эхэлсэн дээрх хэлэлцээрт Зас
гийн газар цэг хатгахаар зорьж
байна. Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх
БНСУ-д оны эхээр хийсэн
айлчлалынхаа үеэр уг хэлэлцээг
онцолж, бизнес эрхлэгч нартай
уулзахдаа хүртэл дурдсан
юм. Энэ нь Засгийн газар уг
хэлэлцээрт хэрхэн ач холбогдол
өгч байгааг нэг талаар илтгэнэ.
Монгол, Солонгосын худал
дааны хэмжээ 2017 оны байдлаар
209 сая ам.доллараар хэмжигдэж
буй. Манай улсын хувьд 12 сая
ам.доллартай тэнцэх хэмжээний
экспорт Солонгост хийж, эргээд
198 сая ам.долларын бараа,
бүтээгдэхүүн импортолж байна.
Экспорт, импортын хол зөрүүг
ойртуулах нь чөлөөт худалдааны
хэлэлцээрийн эхний зорилт юм.
Хоёр орны худалдааны нийт
эргэлт өнгөрсөн онд 1.4 хувиар

өссөн бөгөөд 1990 оноос хойш
өнөөг хүртэлх хугацаанд БНСУ
манай улсад 512 сая ам.долларын
хөрөнгө оруулалт хийжээ.

Хоёр улсын
худалдаа 209 сая
ам.доллараар
хэмжигдэж буй
Солонгосын хөрөнгө оруу
лалттай 2400 орчим аж ахуйн
нэгж бөөний болон жижиглэн
худалдаа, нийтийн хоол, уул
уурхай, үл хөдлөх хөрөнгийн
салбарт үйл ажиллагаа явуулж
байна. Харин Монголоос Өмнөд
Солонгосын зах зээлд хөрөнгө
оруулалт хийсэн ком
п ани
хараахан алга. Монгол Улсын

Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ 2.5 их наяд төгрөгтэй тэнцлээ
ТОП 20 индекс
(нэгжээр)
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Монголын хөрөнгийн бирж
даваа гарагийн үнэт цаасны
арилжаагаар 23 компанийн
418,822 ширхэг хувьцаа арил
жааллаа. Үүнээс зургаан
компанийн хувьцааны ханш
өсөж, 17 компанийнх буурсан
байна.
Энэ өдөр “Тавантолгой”
болон “Ариг гал” компанийн
хувьцааны ханш хамгийн
өндөр өсөлттэй байсан бол

МОНГОЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАДААД КОМПАНИУД
НЭР

СИМБОЛ

БИРЖ

ВАЛЮТ

ХАНШ

ӨӨРЧЛӨЛТ %

Эдийн засгийн түншлэлийн
хэлэлцээр байгуулах нь сүүлийн
жилүүдэд саарч буй хоёр
талын худалдааны эрэлтийг
нэмэгдүүлнэ хэмээн талууд
үзэж байна.
Манай улсын эдийн засаг 2011
оноос хойш удааширч эхэлсэнтэй
холбоотойгоор БНСУ-тай
хийж буй худалдааны эргэлт
хоёр дахèí хумигдсан. Тэгвэл
эдийн засаг 2017 оны хоёрдугаар
хагасаас сэргэж эхэлсэн тул
худалдааны үзүүлэлт цаашид
тэлэх боломжтойг МҮХАҮТ
онцолсон юм.

хөрш

ОХУ-ын төв банк бодлогын
хүүгээ бууруулав

П.Эрдэнэням
Шинжээч
ªнгөрсөн сард инфляц түү
хэн доод түвшинд хүрсэнтэй
зэрэгцээд ОХУ-ын төв банк
бодлогын хүүгийн түвшнээ
7.5 хувь болгож буурууллаа.
Төв банкны бодлого тодор
хойлогчдын хувьд инфляцын
түвшин энэ онд зорилтот дөрвөн
хувиас доош байх төлөвтэй гэж
мэдээлжээ. Тиймээс зээлийн
жишиг хүүг үргэлжлүүлэн
бууруулахаар төлөвлөөд байна.
Харин дунд хугацаандаа
буюу 2019-2020 онд инфляцын

түвшин дөрвөн хувиас доош
буурах магадлал бага байгаа
юм. Үүнд, хөдөлмөрийн зах
зээл, хэрэглэгчийн худалдан
авах хандлага болон валютын
ханшийн хэлбэлзэл зэрэг
гаднын хүчин зүйлс нөлөөлж
болзошгүй гэж ОХУ-ын төв
банкны шинжээчид үзэж байна.
Мөн төсвийн болон тарифын
шийдвэрүүдээс хамаарч тус
банк зээлийн жишиг хүүгээ
үргэлжлүүлэн бууруулах эсэхээ
шийдэх ажээ. ОХУ-ын төв
банкны дараагийн бодлогын
зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл
ирэх сарын 23-нд гарах товтой
байна.

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
ОГНОО

RIO TINTO

RIO

ASX

AUD

78

▲ +1.48%

WOLF PETROLEUM

WOF

ASX

AUD

0.016

▼ -11.11%

PETRO MATAD

MATD

LON

GBX

6.925

2/12/2018
2/12/2018

▼ -0.36%

2/12/2018

▼ -9.09%

2/12/2018

ASPIRE MINING

AKM

ASX

AUD

0.01

GUILDFORD COAL

GUF

ASX

AUD

0.013

▼ -7.69%

2/12/2018

PROPHECY DEVELOPMENT

PCY

TSX

CAD

3.5

▲ +7.03%

2/12/2018

TURQUOISE HILL RESOURCES

TRQ

TSX

CAD

3.45

▼ -1.71%

2/12/2018

SOUTHGOBI RESOURCES

SGQ

TSX

CAD

0.175

▼ -5.41%

2/12/2018

XANADU MINES

XAM

ASX

AUD

0.54

▼ -8.47%

2/12/2018

ENTREE GOLD

ETG

TSX

CAD

0.23

▼ -4.17%

2/12/2018

ТҮҮХИЙ ЭД
НЭР

СИМБОЛ

НЭГЖ

ХАНШ ($)

ӨӨРЧЛӨЛТ %

АЛТНЫ СПОТ

XAU

унци

1322.24

▲

+0.42%

2/12/2018

ЦАГААН АЛТ

PLA

унци

971.2

▲

+1.01%

2/12/2018

МӨНГӨ

SIA

унци

16.395

▲

+1.59%

2/12/2018

ЗЭС (COMEX)

HGA

фунт

307.5

▲

+1.37%

2/12/2018

ТӨМРИЙН ХҮДЭР

TIOA

тонн

74.89

▼

-1.06%

2/12/2018

WTI ТОС

CLA

баррель

60.12

▲

+1.55%

2/12/2018

БРЕНТ

COA

баррель

63.58

▲

+1.26%

2/12/2018

БЕНЗИН

XBA		

172.21

▲

+1.29%

2/12/2018

БАЙГАЛИЙН ХИЙ

NGA

Mmbtu

2.575

▼

-0.35%

2/12/2018

НҮҮРС (NYMEX)

QZA

тонн

336.55

▲

+0.21%

2/12/2018

НҮҮРС (NEW CASTLE)

XWA

тонн

95.75

▲

+0.84%

2/12/2018

ЭЛСЭН ЧИХЭР

SBA

фунт

0.135

▼

-0.29%

2/12/2018

БУДАА

RRA

центнер

12.39

▲

+0.53%

2/12/2018

ОГНОО

БУУДАЙ

WA

бушель

457.75

▲

+1.95%

2/12/2018

КАКАО

CCA

тонн

2060

▲

+0.15%

2/12/2018

КОФЕ

KCA

фунт

1.238

▼

-0.88%

2/12/2018

Энэхүү ханшийн мэдээлэл нь хүснэгтэд заасан өдрийн 15 цагийн байдлаарх дүн тул
үүнээс хойш өөрчлөгдсөн байх боломжтой.

“Монгол шилтгээн” болон
“Ноёт Хайрхан”-ны хувьцаа
хамгийн их уналттай байлаа.
Монголын хөрөнгийн биржид
бүртгэлтэй “Адуунчулуун”
компанийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөл хуралдаж, 2017 оны цэвэр
ашгаас хувьцаа эзэмшигчдэдээ
нэгж хувьцаанд 130 төгрөг
буюу нийт 409.6 сая төгрөгийн
ногдол ашиг хуваарилахаар
шийдвэрлэлээ.

Засгийн газрын тэргүүн БНСУтай байгуулах уг хэлэлцээрийг
эрчимжүүлэх даалгавар өгсөн.
Үүнтэй холбоотойгоор удаа
ширч ирсэн хэлэлцээр эрчээ
нэмсэн билээ. Япон улстай
байгуулсан чөлөөт худалдааны
хэлэлцээрээс багагүй туршлага
хуримтлуулсан манай улсын
хувьд энэ удаагийн хэлэлцээрт
ихээхэн найдлага тавьж байгаа
юм.
Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр
байгуулснаар БНСУ-тай хөдөө
аж ахуй, газар тариалан, аялал
жуулчлал зэрэг салбарт хамтран

НЭР		
АПУ ХК 		
ГОВЬ ХК 		
Махимпекс ХК 		
Монгол шуудан ХК 		
Дархан нэхий ХК 		
СҮҮ ХК 		
ТАВАНТОЛГОЙ ХК 		
Адуун чулуу хк 		
Багануур ХК 		
Би ди сек ХК 		
УБ-БҮК ХК 		
Ариг гал ХК 		
Гермес центр ХК 		
Айтүүлс ХК 		
Женко тур бюро ХК 		
Мерекс ХК 		

СИМБОЛ
APU
GOV
MMX
MNP
NEH
SUU
TTL
ADL
BAN
BDS
BUK
EER
HRM
ITLS
JTB
MRX

ХАНШ (нэгж)
698.71
23080
2791
606.72
20500
250.9
10890
2859
2025
1150
419.47
3849
146
141.86
67
31.24

▲
▼
▼
▼
▼
▼
▲
▲
▼
▲
▲
▲
▼
▼
▼
▼

ӨӨРЧЛӨЛТ %
-0.17%
-2.70%
-0.32%
-4.47%
-3.76%
-1.61%
6.14%
2.44%
-7.95%
1.77%
4.87%
5.45%
-2.77%
-5.85%
-4.29%
-2.38%

ОГНОО
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018

Тухайн өдөр арилжаалагдсан хувьцаа

ДЭЛХИЙН ГОЛЛОХ ИНДЕКСҮҮД
НЭР

СИМБОЛ

ХАНШ (нэгж)

ӨӨРЧЛӨЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ %

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

6874.491
12320.46
15034.53
5820.7
2619.55
3154.125
24190.9
21318
7167.49
29459.63
21382.62

+97.33
+212.98
-31.08
-17.27
+38.55
+24.27
+330.44
-7.21
+75.06
-47.79
-508.24

▲
▲
▼
▼
▲
▲
▲
▼
▲
▼
▼

+1.44%
+1.76%
-0.21%
-0.3%
+1.49%
+0.78%
+1.38%
-0.03%
+1.06%
-0.16%
-2.32%

ОГНОО
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018
2/12/2018

