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Ипотекийн зээлд хамрагдах
иргэдийн тоо 2.5 дахин нэмэгдэнэ

Саарал нийгэм

Хүчээр тогтоосон хүү санхүүгийн
хүртээмжийг хумьдаг

Амины орон сууц барихад зориулж найман
хувийн хүүтэй, 60 сая төгрөгийн зээл олгоно. > 2

Монгол маань бүхэлдээ саарал улс-үндэстэн
болж хувирчээ.
>4

Бодит зээлийн хүүгийн 72 хувь нь хадгаламжийн
хүүгээс шууд хамаардаг.
> 11

онцлох
улс төр

НИТХ-аар 2019 оны нийс
лэлийн төсвийг баталлаа.
Монгол Улс Беларусьт Элчин
сайдын яам нээхэд 900 сая
төгрөг зарцуулна.
АН 2020 оноос ялалт, бодло
гын манлайллыг хэрэгжүүлэх
зорилт тавив.
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх
хотын дарга С.Батболдыг
огцруулах саналаа татжээ.
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Давхар бүртгүүлэх компаниудад хувийн
бэлтгэлээ хангах л үлдлээ

эдийн засаг

ЗГ ипотекийн зээлийн журмыг
шинэчилж, санхүүжилтийг ^500
сая болгоно гэв.
Эрдэс баялгийн хуулиудад
нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуу
лийн төслүүд УИХ-д өргөн барив.
Оны эхний 10 сард гадаадын
шууд хөрөнгө оруулалт $1.4
тэрбумд хүрсэн байна.
Топ 20 индекс 0.44 хувиар өсч,
19,581.19 нэгжид хүрэв.
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Засгийн газраас төв цэвэрлэх
байгууламжийг шинэчлэх
төслийг хавар эхлүүлнэ.
Дүүг нь цэцэрлэгт оруулахын
тулд эцэг, эх нь авлига өгсөн гэж
10 хүүхэд тутмын хоёр нь хэлжээ.
Замын цагдаагийн алба
хаагчдад утаа шүүгчтэй маск,
автомат шүгэл өглөө.
ЭХЭМҮТ-ийн захирал Ш.Энхтөр
хариуцлага хүлээж, ажлаа
өгнө гэв.

Дэлхий

Хятад улс АНУ-аас эрдэнэшиш,
байгалийн хий худалдан авахаар
бэлтгэж эхэлжээ.
Takeda компани Shire-ыг
$62 тэрбумаар авсан нь оны
хамгийн том хэлцэл боллоо.
Хятадын иргэд 100 мянган
юаниас дээш татварын өртэй бол
гадаадад аялахыг хориглоно.
Nissan-ы захирал асан К.Гон
компаниасаа $70 сая ам.доллар
нууцаар авсан нь тогтоогдов.

Нийтлэлчийн булан

Тогтворгүй төрийн тогтуун хүч нь
Ерөнхийлөгч болж байна
Б.Сэлэнгэ
ЗГМ
Өнөөдөр бидэнд хамгийн хэрэг
тэй ч, Монголын хаана ч байхгүй
зүйл нь тогтвортой байдал, эв
нэгдэл болоод байна.
Сүүлийн хориод жил сонгуу
лийн циклээр өөрчлөгддөг бай
сан төрийн бодлого өнөөдөр нам
доторх толхилцооноос хамаарч
дөрвөн жилээ ч барихаа больжээ.
Сөрөг хүчинсээд байх юмгүй өнөө
гийн үнэмлэхүй олонхоос монгол
чууд Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн
хүрээнд тогтолцооны гажуудлаа

ЗГМ: Инфографик

Цаг агаар

засаж, томоохон төслүүдээ зориг
тойгоор хөдөлгөхийг хүссэн. Гэвч
сая болж өнгөрсөн засгийн эрхийн
төлөөх эрх баригчдын талцал
юун том төсөл, тогтолцооны
шинэчлэл. 64-ийн бүлэг бай
тугай, монголчуудыг жалга довоор
нь хоёр хуваах шахлаа. Нэг нам
мөртлөө нэгнээ үзэхгүй МАНынхан, бие биенээсээ давж “нэр
нөлөөгөө бэхжүүлэх”, “хашраах”,
“хэр хэмжээг нь ойлгуулах”, “эзэн
дээ долигонох өрсөлдөөн үүсгэх”
ажиллагааг нам, төрийн бүх
түвшинд гаргууд сайн хийцгээв.
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Ялимгүй цастай
ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.
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Эдийн засаг

Саудын Арабын хоёрдмол нөхцөл
газрын тосны үнийг унагав
Алекс Нуссбаум
ОПЕК-ийн олборлолтоо
танах сонирхолтой зэрэгцэн
АНУ-д газрын тосны бэлэн
нөөц ихэссэн нь үнэ буурах
магадлалыг буурууллаа.
Гол экспортлогч улсууд
олборлолтоо өдөрт нэг сая
баррелиар багасгах тухай
саяхны уриалгаас Саудын
Арабын Эрчим хүчний сайд
Халид Аль-Фалих няцаж буй
нь Нью-Йорк, Лондонд сэргэсэн
гурван хувийн өсөлтийг баллаж
орхив. Үнийн өсөлттэй зэрэгцэн
АНУ-д газрын тос, бензин,
дизелийн түлшний бэлэн нөөц

ихэссэнийг Америкийн Нефтийн
Хүрээлэн (API - American Petroleum Institute) шинэ тайландаа
мэдээллээ. Үүнээс улбаалан
газрын тосны фьючерс хэдэн
цагийн арилжааны дараа эргээд
унах төлөвтэй болсон юм.
Энэ долоо хоногийн эцсээр
Австрийн Вена хотноо эхлэх
уулзалт дээр юу болохыг хэлэхэд
эрт байгаа тухай Саудын Арабын
Эрчим хүчний сайд Аль-Фалих
Польшид чуулж буй НҮБ-ын
уур амьсгалын өөрчлөлтийн
хуралдаан дээр анхаарууллаа.
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Месси, Роналдугийн эрин төгсөв үү

Дэлхийн шилдэг хөлбөмбөгчний Ballon d’Or
шагналын эзэд (Сүүлийн 10 жилд)

УЛААНБААТАР
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1956 оноос хойш хамгийн олон удаа
шилдгээр шалгарсан хөлбөмбөгчид
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Мишель Платини
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Йохан Круйфф
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Марко ван Бастен
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10-ЧИНГИС БОНД

1236.19
0.19%

6209
1.37%

93.00
0.04%

бүрэлдэхүүн
компани

С.Батсайхан / ЗГМ©

Давхар бүртгэлтэй холбоотой дүрэм, журам цэгцэрч, эрх зүйн орчин бүрдсэнээр компаниуд хувийн бэлтгэлээ базаах л үлджээ.
Бүртгүүлэх сонирхлоо илэрхийлсэн компаниуд бий бөгөөд зарим нь судалгааны ажилдаа хэдийн орсон байна. 12

The official
gazette

Хуралдай бонд

105.99
0.12%

ЗГМ: Зочин

Боловсролын
системдээ юуг
анхаарахыг
хиймэл оюун
хэлээд өгч байна
З.Цэлмэг
@tselmegZGM
Хүн төрөлхтний хөгжил хий
мэл оюун ухааны тусламжтай
гаар улам хурдасч байна. Харин
Монголд энэ боломжийг ашиглах
эрэлт хэрэгцээ, одоогийн чадавх
ямар байгаа талаар МИУС-ийн
Математикийн хүрээлэнгийн
захирал, доктор Ү.Отгонбаяртай
ярилцлаа. Тэрбээр хиймэл оюун,
статистик тооцооллыг бодлогын
судалгаанд ашиглах нь чухлыг
онцоллоо.
-Олон ажлын байранд хиймэл
оюун ухаан хүнийг орлож байна.
Хиймэл оюун ухааны хүнээс илүү
гүйцэтгэдэг чадвар нь юу вэ?
-Хиймэл оюун бол өргөн ойл
голт. Гэхдээ хүний тархийг орлох
хэмжээнд хүрэх болоогүй. Хүрч
чадах эсэх нь ч эргэлзээтэй.
Одоогоор хиймэл оюун маш
тодорхой зүйлүүдийг л хамгийн
сайн гүйцэтгэж байна. Тухайлбал,
хүмүүс өөрийн таньдаг, дотно
хүнээ хаанаас нь ч хараад таньдаг
атлаа бусад хүнийг иргэний үнэм
лэхийн зургаар нь шууд таньж
чаддаггүй. Харин хиймэл оюун
үүнийг маш сайн хийдэг. Мөн
эрүүл мэндийн салбарт ч хиймэл
оюуны чадварыг маш нарийн
үйлчилгээнд ашиглаж байна.

5

ГЭРЭГЭ БОНД

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

94.4
0.12%

2,634.19

383.53

39.44
ubinfo.mn

2

2018.12.06, ПҮРЭВ ~ №237 (1036)

Улс төр
Зээлд зориулах
санхүүжилтийг
сард 40 тэрбумаар
нэмэгдүүлэх
боломжтой

Х.Баделхан:
2020 онд
ипотекийн
зээл Монгол
банкнаас
Сангийн яаманд
шилжсэний
дараа найман
хувийн хүүг
бууруулах
талаар ярина.

П.Батбөх
ЗГМ
Засгийн газраас Ипотекийн
найман хувийн зээлийн жу
рамд өөрчлөлт оруулж, санхүү
жилтийг нэмэх шийдвэр гар
галаа. Ингэснээр хамрагдах
иргэдийн тоо 2.5 дахин нэмэгдэх
юм. Энэ оны есдүгээр сарын
байдлаар 2700 гаруй зээлдэг
чид 233 тэрбум төгрөгийн
хөнгөлөлттэй зээл олгожээ.
Засгийн газраас уг журамд
өөрчлөлт оруулахдаа зарим
шинэ заалтыг нэмлээ.

Ипотекийн зээлд хамрагдах
иргэдийн тоо 2.5 дахин нэмэгдэнэ

Тухайлбал, анх удаа орон
сууц авч байгаа иргэдэд
найман хувийн зээл олгож
байхаар шийдвэрлэжээ. Эл
өөрчлөлтөөр анх удаа орон
сууц авч буй иргэнээс хугацаа
хэтэрсэн зээлийн өр, шүүхийн
шийдвэрийн дагуу төлөх өр
төлбөргүй, инженерийн бүрэн
хангамжтай орон сууц
н аас
өмчилж байгаагүйг тодор
хойлсон улсын бүртгэлийн
лавлагаа, өмнө нь орон сууцны
зээлд хамрагдаж байгаагүйг нот
лох баримт зэргийг шаардах аж.
Тус зээлийг зөвхөн аймаг,
нийслэлийн ерөнхий төлөв
лөгөөнд тусгагдсан байршилд
баригдсан орон сууцнаас авч
байгаа тохиолдолд олгох юм.
Харин гэр хороололд чиглэсэн
бодлого гаргаж ирсэн нь
эрчим хүчний хэмнэлттэй
болон инженерийн дэд бүтцэд
холбогдох боломжтой амины
орон сууц барихад зориулж
зээл олгохоор боллоо. Ингэхдээ
120 ам метр талбайтай байшин
барихад зориулан 60 сая хүртэлх
төгрөгийг зээлнэ. Амины орон
сууц барихаар зээл хүсэгч нь
анх удаа орон сууц авч байгаа
“ангилал”-ын шаардлагуудыг

Б.Хасуй / ЗГМ©

хангахаас гадна амины сууц
барьж байгаагаа тодорхойлсон
баримт, барих газрын өмчлөх,
эзэмших эрх улсын бүртгэлд
бүртгэгдсэн, эзэмших эрхийн
хугацаа нь зээлийн хугацаанаас
багагүй байх ёстой аж.

Амины орон сууц
барихад найман
хувийн хүүтэй,
60 сая төгрөгийн
зээл олгоно
Мөн зээлийн журамд арил
жааны банктай холбоотой
өөрчлөлтүүд орлоо. Тухайлбал,
банкууд санхүүжилтийн эх
үүсвэрийг өөрийн зорилгод
нийцүүлэн ашиглах, зээлийн
өргөдөл хүлээн авахаас үндэс
лэлгүй татгалзах, ир
г эдийг
зээлээ урьдчилан төл
с өн
тохиолдолд торгууль, шимтгэл,
хураамж ногдуулах нөхцөлтэй
гэрээ байгуулах зэргийг
хориглосон байна. Зээлдэгч

төлбөрөө урьдчилан төлсөн
тохиолдолд зөвхөн зээлийн
үндсэн төлбөрийн үлдэгдлээс
хорогдуулж тооцох аргыг
хэрэглэх юм.
Харин Засгийн газар тус
журамд зээлийн хугацаа, жилийн
хүү, урьдчилгаа төлбөрийн
хэмжээ, зээлд хамрагдах орон
сууцны талбайн дээд хэмжээ
зэргийг үлдээхээр шийдсэн
байна.
Ипотекийн зээлийн санхүү
жилтийг нэмэгдүүлэхийн тулд
Монголбанк, Сангийн яаманд
олгогддог байсан гурван хувийн
хүүг нэг хүртэл бууруулсан
талаар манай сонин өмнө нь
мэдээлсэн. Үүний үр дүнд
арилжааны банкууд орон сууцны
зээлд зориулах санхүүжилтийг
сард 40 тэрбумаар нэмэгдүүлэх
боломжтой болсон. Үүнийг
бат а лгаажуулж Засгийн
газар улсын төсөв болон
банкуудын санхүүжилтийн эх
үүсвэрээс жилд 500 тэрбум
төгрөгийг ипотекийн зээлд
татан төвлөрүүлэхээр болов.
Ингэснээр зээлийн санхүүжилт
жилд 200 тэрбум төгрөгөөр
нэмэгдэж, 6000 өрх орон сууцанд
орох боломжтой болно.

Засгийн газраас Ипотекийн
зээлийн журамд өөрчлөлт
оруулж, санхүүжилтийг нэм
сэнтэй холбогдуулан БХБ-ын
сайд Х.Баделханаас дараах
тодруулгыг авлаа.
-Ипотекийн зээлийн хүүг
найман хувиас бууруулах
боломж байхгүй юу?
-Засгийн газар ОУВС-гийн
санхүүжилтийн хөтөлбөрт хам
рагдсан тул ипотекийн зээлийн
хүүг 2020 он хүртэл бууруулах
боломжгүй. Харин 2020 оноос
уг зээл Монголбанкнаас Сангийн
яаманд шил
ж и
н э. Тэр үед
зээлийн хүүг бууруулах талаар
ярина.
-Урьдчилгаа 30 хувийг 20
хувь болгохоор судалж үзсэн
үү?
-Судалсан. Одоогоор тийм
боломж алга.
-Банкны өндөр хувийн хүүтэй
зээл авсан иргэд найман хувийн
зээлд шилжихийг журмаар
зохицуулах боломжгүй юм уу?
-Арилжааны банкны зээлээр
орон сууц авсан иргэн най
ман хувийн зээлд хамрагдах
боломжтой. Тухайн банктайгаа

тохиролцох байх. Харин шил
жихдээ Ипотекийн зээлийн жу
рамд заасан шаардлагыг хангасан
байх ёстой.
-“Буянт ухаа 2” хороололд
баригдаж буй 972 айлын орон
сууцны хэдэн хувийг түрээсийн
орон сууцаар ашиглуулах вэ?
-Санхүүжилтийг Хөгжлийн
банк хариуцаж, дэд бүтэц нь
төрөөс хийгдсэн учир нэг ам
метрийн өртөг нь 1.3 сая төгрөг
болж байгаа. Харин хэдэн хувийг
түрээсээр ашиглуулах, хэдийг нь
зарах талаар бүрэн ашиглалтад
орсных нь дараа Засгийн газар
шийднэ. Хөгжлийн банкнаас
гаргасан 71 тэрбум төгрөгийг
орон сууцны сан бүрдүүлэх
байдлаар шийдчихвэл бүгдийг
нь түрээсийн орон сууц болгох
төлөвлөгөөтэй байгаа.
-Түрээсэлсэн байраа цаашид
өмчлөх саналыг яаж шийдэх
гэж байна?
-Түрээсэлсэн байраа өмч
лөлдөө авах санал иргэдээс
ирдэг. Энэ асуудлыг одоохондоо
шийдээгүй байна. Цаашдаа
түрээсийн байраа өмчилж
болох саналыг Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ гэсэн
бодолтой байна.

Намууд

С.Эрдэнэ:
Ардчилсан
намын амин гол
шинэчлэлийн
нэг бол
гишүүдийн
оролцоотой
шийдвэр
гаргах,
бодлогын нам
байх зарчим
руу эргэлт
буцалтгүй
орсон явдал
юм.

Г.Билгүүн
ЗГМ
Өнөөдөр АН-ынхны хувьд
баярын өдөр. 2000 оны эл
өдөр улс төрийн зургаан нам
нэгдэн Монголын Ардчилсан
нам гэх улс төрийн хүчнийг
байгуулснаас хойш 18 жил
өнгөрч байна. Ардчилсан нам
бол Монголын үндэсний эрх
ашгийг дээдлэн, хувь хүн, өрх
гэрийн хөгжлийг эрхэмлэж,
баялгийг бүтээгч, чинээлэг, эрх
чөлөөт иргэдийн хариуцлагатай
нийгмийг төлөвшүүлэхийг
зорилгоо болгосон улс төрийн
хүчин. Тэд өнөөдөр өөрсдийгөө
“Үзэл санаа, үнэт зүйлсийг
тууштай хамгаалагч, түүний
төлөө өнгөрсөн хугацаанд
хангалттай хал үзэж, алдаж
онож, бас эрийн цээнд хүрч,
өдгөө улс төрийн намын дотоод,
гадаад шинэчлэлийг далайцтай
хэрэгжүүлж буй хат суусан улс
төрийн хүчин” гэж дүгнэж байна.
Тус намын IX Их хурал өчигдөр
болж Ардчиллын хоёрдугаар
давлагааг эхлүүлж буйгаа зарлав.
Тус Их хуралд 1040 төлөөлөгч

Б.Хасуй / ЗГМ©

оролцож байгаагийн 380 нь
Үндэсний бодлогын хорооны
гишүүд юм.
Ардчилсан залуучуудын
хол б о о н ы
ерөнхийлөгч
С.Эрдэнэболд IX Их хуралд АНын дүрмийн үзэл баримтлалын
төслийг танилцуулсан бол намын
дарга С.Эрдэнэ улс төрийн
илтгэл тавьсан. Ардчилсан
намын дарга С.Эрдэнэ илтгэлдээ
“Манай намын ҮБХ-ны гишүүд
болон аймаг, нийслэл, сум,
дүүрэг буюу анхан, дунд шатны
намын удирдлагууд, мөн намын
хорооны гишүүд ч мөн адил
нийт намын гишүүдээсээ,
анхан шатнаас бүрэлдэж, АНын түүхэнд байгаагүй нээлттэй,
ил тод дотоод сонгуулийг хийдэг

боллоо. Хамгийн гол нь эдгээр
сонгуулиуд жил тутам өрнөж,
идэвх санаачилгатай гишүүд
нь илүү үнэлэгддэг шударга
тогтолцоо руу шилжсэн юм.
Эмэгтэйчүүд, залуучуудын
оролцоог бодлогоор дэмжиж,
ҮБХ-д тус бүр 76 квоттой
болголоо. Залуучууд, эмэгтэй
чүүдийн байгууллагууд удирд
лагаа мөн адил 21 аймаг, есөн
дүүргээс сонгодог болсон нь
намын дэргэдэх байгууллагуудын
манлайллыг үндэсний хэмжээнд
идэвхжүүлэх шинэчлэлийн
бодлого амжилттай хэрэгжиж
байгааг илэрхийлж байна.
ҮБХ-ны 410 гишүүний 45
хувь нь 39-өөс доош насны
залуус болж, Засгийн газрын

бүтэц, чиглэлийн 16 бодлогын
хороодод хуваагдан мэргэшлийн
чиглэлээр ажиллаж эхэллээ. Энэ
бол бодлого суурьтай, институт
төлөвшсөн АН-ын шинэ үеийн
дүр зураг, агуулгын шинэчлэл
болж байна” гэв. Мөн тэрбээр
“Ардчилсан намын амин гол
шинэчлэлийн нэг бол гишүүдийн
оролцоотой шийдвэр гаргах,
бодлогын нам байх зарчим руу
эргэлт буцалтгүй орсон явдал юм.
Үүний нэг тод жишээ бол 2017
оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн
үр дүн юм. АН-ын зүгээс
Ерөнхийлөгчид нэр дэвшихээр
зургаан хүн өрсөлдөж, намын
дотоод сунгаанд ялалт байгуулсан
Х.Баттулга Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр

» Парламент
ТББХ-ны хурлаар Төрийн
албаны тухай хуулийг
хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон
тогтоолын төслүүдийг
хэлэлцэж дэмжив. Тус
байнгын хороо Төрийн
албаны зөвлөлийн үйл
ажиллагааны дүрэм, “Төрийн
албаны зөвлөлийн Ажлын
албаны бүтцийг батлах,
орон тооны дээд хязгаарыг
тогтоох тухай” Төрийн албан
хаагчийн төлөөллийг сонгон
шалгаруулах журам зэргийг
хэлэлцэн баталлаа.
» Засгийн газар
Засгийн газрын
хуралдаанаас ирэх онд
тусгай зориулалтаар буюу
спорт агнуур, ангийн
чиглэлээр 79 угалз, 92 тэх, 40
халиу буга, 37 бор гөрөөс, 45
зэрлэг гахай, 160 цагаан зээр,
30 саарал чоно, 500 хүртэл
агнуурын шувуу агнахыг
зөвшөөрлөө. Мөн 500 хүртэл
толгой тул загас барьж
буцааж тавих болон 5000
хүртэлх загасыг хүнсний
зориулалтаар барих хязгаар
тогтоов.
» Томилгоо
ТӨБЗГ-ын даргыг албан
тушаалаас нь чөлөөлсөнтэй
холбогдуулан тус газрын
даргын түр орлон
гүйцэтгэгчийг томилов.
Засгийн газраас тус албан
тушаалд Монголбанкны
Хууль, эрх зүйн газрын
даргаар ажиллаж байсан
Б.Ганбатыг томилжээ. Мөн
Сэргээн засалт, сургалт,
үйлдвэрлэлийн төвийн
даргаар ажиллаж байсан
Ц.Ганчимэгийг Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн
ерөнхий газрын даргаар
томилсон байна.
» Нийслэл
Нийслэлийн Засаг дарга
С.Батболд өөрөө чөлөөлөгдөх
өргөдлөө өгсөнтэй
холбогдуулж Ерөнхий сайд
түүнийг огцруулах саналаа
эргүүлэн татсан албан
бичгийг НИТХ-д хүргүүлжээ.
Эл бичигтээ холбогдуулан
НИТХ ээлжит бус V
хуралдааныг хаасан бөгөөд
МАН-ын бүлгээс нийслэлийн
Засаг даргад нэр дэвшигчийг
тодруулсны дараа ээлжит
бус VI хуралдааныг зарлан
хуралдуулах аж.

Төсөв

“Ардчиллын II давлагаа улс төрд шинэ соёл,
эрүүл хандлага авчирна” гэв
АН бодлогын нам
байх зарчим руу
эргэлт буцалтгүй
орно

Товчхон

дэвшсэнээр итгэл төгс ялалт
байгуулсан явдал бол АН-ын
дотоод шинэчлэл, гишүүдийн
оролцоотой шийдвэр ямар үнэ
цэнэтэйг илэрхийлсэн үйл явдал
боллоо. Нөгөө талаар энэ бол
АН-ын шинэчлэлд дүн тавьсан
ард түмний үнэлгээ байлаа” гэсэн
юм. Мөн АН-ын дарга илтгэлдээ
эрх баригчдын алдаа, дутагдлыг
шүүмжилж, нийгэм эдийн
засгийн байдалд үнэлэлт өгөхийн
зэрэгцээ “Ардчиллын хоёрдугаар
давлагаа бол улс төрд шинэ соёл,
эрүүл хандлага авчирсан бүтээлч
улс төрийн бодлого, суурьтай
хөгжлийн эхлэл байх болно” гэж
тодорхойлов.
Тус намынхан IX Их хурлаар
долоон асуудал хэлэлцэж
баталжээ. Тодруулбал, АН-ын
даргын улс төрийн илтгэл, шинэ
үзэл баримтлалын төсөл, үндсэн
дүрмийн өөрчлөлт, Ардчилсан
хувьсгалын 30 жилийн ойг
тэмдэглэн өнгөрүүлэх, улс төр,
нийгэм, эдийн засгийн байдалтай
холбоотой шийдвэр гаргах,
ҮБХ-ны гишүүдэд өөрчлөлт
оруулах зэрэг багтсан байна.
Харин өмнөх өдөр нь хуралдсан
Үндэсний бодлогын хорооны
хурлаар АН зургаан дэд даргатай
байхаар тогтож, УИХ-ын гишүүн
З.Нарантуяа, Р.Амаржаргал
болон Б.Пүрэвдорж нарыг дэд
даргаараа сонгосон. Үлдсэн
гурван дэд даргыг дараа
гийн ҮБХ-гоор сонгохоор түр
хойшлуулжээ.

Нийслэлийн
төсвийн орлогыг
725.9 тэрбум
төгрөгөөр
батлав
Г.Билгүүн
ЗГМ
НИТХ-ын ХХ хуралдаанаар
нийслэлийн 2019 оны төсвийг
хэлэлцэж хуулийн хугацаанд
нь баталжээ.
НИТХ-ын төлөөлөгчдийн
олонхын саналаар ирэх онд
нийслэлийн орон нутгийн
төсвийн су урь орлогыг
725.9 тэрбум төгрөг байхаар
батлав. Үүний 628.4 тэрбумыг
татварын орлогоор, 144.5
тэрбумыг татварын бус
орлогоор, 23.1 тэрбум нь
тусламжийн орлогоос бүрдэх
юм. Түүнчлэн улсын төсөвт
289.1 тэрбум төгрөгийг татан
төвлөрүүлэхээр баталжээ.
Харин хотын 2019 оны төсвийн
жилд зарцуулах зарлагыг 609.3
тэрбум төгрөгөөр тусгаж,
суурь зарлагыг 273.0 тэрбум
төгрөг байхаар баталжээ.
Мөн тус хуралдаанаар
Н и йслэл и й н 2019 он ы
Газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөө, Нийслэлийн
өмчөөс 2019 онд хувьчлах
хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн
жагсаалт, концессоор гүй
цэтгэх ажил үйлчилгээний
жагсаалтыг хэлэлцэн баталсан
байна.
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Нийтлэлчийн булан

Тогтворгүй төрийн тогтуун хүч нь
Ерөнхийлөгч болж байна
Улс төрийн хүчнүүд
зөвшилцөлд хүрэхэд
дэмжлэг үзүүлэх нь
түүний үүрэг

2000 онд
Н.Энхбаярт
далан хоёр
суудлаар дал
мөрөөрөө
цэвэр
тавиулсан
хойноо л
сая ухаарч,
эвлэлдэн
нэгдсэн АН-ын
лидерүүдийн
нэг байсны
хувьд тэрбээр
талцал,
хуваагдал
юунд ч
хүргэдгүйг
улстөрчийн
замналаараа
мэдэрсэн.

◄1
Улс орон ядуу, эмх зам
бараагүй, тогтворгүй байх
тусмаа иргэдийнх нь улс төрийн
идэвх өндөр байдгийг эдгээр
өдөр монголчууд бас баталлаа.
Зурагтаа үзээд зүв зүгээр суусан
эхнэр нь нөхөртэйгээ, эсвэл
ээж нь хүүтэйгээ М.Энхболд,
У.Хүрэлсүх хоёроос болж
муудалцах жишээний. Хэдийгээр
эрх баригчдын дотоод “зодоон”
дууссан мэт боловч гомдогсод
үргэлж олонх байдгийн жишгээр
дахиад л эргэж ноцно.
Ийм үед үндэсний эв нэгд
лийг хангуулах хүн өнөөдөр
Ерөнхийлөгчөөс өөр алга.
Өөрөөр хэлбэл Халтмаагийн
Баттулга тогтворгүй төрийн
тогтуун хүч болж байна.
Үндсэн хуульд тусгаснаар
“Ерөнхийлөгч нь Монголын
ард түмний эв нэгдлийг илэр
хийлэгчийн хувьд үндэсний
эв нэгдлийн ашиг сонирхлыг
дээдэлж, шаардлагатай үед
нийгмийн бүлэг, хэсэг, улс
төрийн хүчнүүдийн хооронд
зөвшилд хүрэхэд нь дэмжлэг
үзүүлнэ” хэмээн тусгасан байдаг.
Гэвч хоорондоо алалцаж
байсан эрх баригчдын аль
дийлдсэн талд нь орж, дийлэгч
болтол нь тусалдаг, дараа нь

ЗГМ©

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЫН МАЯГТ
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн
53 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
1.Түрээслэх эд хөрөнгийн танилцуулга
Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн Захиргаа, Амбулаторийн тасгийн дунд хэсэгт байрлах
эмийн сангийн зориулалттай 15 м.кв талбайтай 1 өрөөг, Амбулаторийн үүдний хэсэгт байрлах
эмийн сангийн зориулалттай 18,5 м.кв талбайтай 1 өрөөг, хоёрдугаар давхар Хүлээн авах яаралтай
тусламжийн тасгийн өргөтгөлийн хэсэгт байрлах эмийн сангийн зориулалттай 13 м.кв талбайтай
1 өрөөг, Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасгийн өргөтгөлийн барилгын үүдний хэсэгт байрлах
үйлчилгээний зориулалттай 3 м.кв талбайтай 1 өрөөг тус тус түрээслүүлнэ.
2. Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл
Сонгон шалгаруулалтын материал
хүлээн авах эцсийн хугацаа
Материал хүлээн авах хаяг

Материал нээх хугацаа, хаяг
байршил

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн
доод хэмжээ
Түрээслэгч үйл ажиллагаа
эрхлэхэд шаардлагатай тусгай
зөвшөөрлийн мэдээлэл
Түрээслэгчийг сонгон
шалгаруулах тухай ерөнхий
мэдээлэл

2018 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн 10 цаг 00 минут
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо, Жалханз хутагт
Дамдинбазарын гудамж Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 1
дүгээр давхар Эдийн засаг, санхүү бүртгэлийн алба
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо, Жалханз хутагт
Дамдинбазарын гудамж Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 1
дүгээр давхарт хурлын зааланд
2018 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.

Эрхэлдэг үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн, туршлагатай,
санхүүгийн чадвартай гэдгээ оролцогч өөрөө нотлох зорилгоор
бүрдүүлэх материалыг бүрэн ирүүлнэ. Дутуу тохиолдолд үл маргах
журмаар хасна.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оролцогчдын бүрдүүлж
ирүүлэх материал

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЫН МАЯГТ
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын
2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн
53 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
1. Түрээслэх эд хөрөнгийн танилцуулга
Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн Амбулаторийн тасгийн үүдний хэсэгт байрлах Кофе шопны зориулалттай 21 м.кв талбайг түрээслүүлнэ.
2. Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл
Сонгон шалгаруулалтын материал
хүлээн авах эцсийн хугацаа

9.
10.
11.
12.
13.

Хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх;
Иргэний хувьд цахим үнэмлэхийг нотариатаар
баталгаажуулан хуулбарлан ирүүлэх
Иргэн хуулийн этгээд нь түрээсээр эзэмших ашигтай талбайд
явуулах үйл ажиллагааны танилцуулга;
Ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл: 2016, 2017 оныг
хамруулан бичих, холбогдох баримт бичиг, гэрээг хавсаргах;
Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт: 2016, 2017 оны
санхүүгийн тайлан ирүүлэх
Борлуулалтын орлогын хэмжээ: 2016, 2017 оны аль нэг жил нь
30 сая төгрөгнөөс дээш байх
Иргэний хувьд харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны
тодорхойлолт ирүүлэх;
Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний
хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан дэлгэрэнгүй
байдлаар ирүүлэх;
Нэг метр квадрат талбайг түрээслэх үнийн санал;
Түрээслэх талбайн үнийн саналын дагуу 1 сарын түрээсийн
төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг
нотолсон баримт бичиг;
Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээний нөхцөлийг хүлээн
зөвшөөрсөн албан бичиг;
Түрээслэх эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтыг хэрхэн
сайжруулах тухай төсөл төсвийн тооцоололыг ирүүлэх;
Сонгон шалгаруулалтад оролцох хураамж 20,000 төгрөг

Жич:
Сар бүр гарсан ашиглалтын зардлаа /түрээсийн төлбөр/-өөс тусад нь төлөх
Материалыг зарласан хугацаанд, байгууллагын нэр, өөрийн аж ахуй нэгжийн нэр, бүрдүүлсэн
материалын жагсаалт тус бүрийг дугтуйны гадна талд бичиж битүүмжилсэн хэлбэрээр ирүүлнэ үү.
Материалыг бүрэн ирүүлсэн, тавигдах шаардлагыг хангасан нэг оролцогчийг шалгаруулна.
3.Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах
Түрээслүүлэх хөрөнгийг өмч эзэмшигч Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв дээр ирж үзэж болох
бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг ажлын
цагаар 70180140, 88073209 утсаар болон www.gemtel.mn цахим хуудаснаас авна уу.
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, Жалханз хутагт Дамдинбазарын гудамж
өөрийн байр

2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10 цаг 00 минут

Материал хүлээн авах хаяг

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо, Жалханз хутагт
Дамдинбазарын гудамж Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 1
дүгээр давхар Эдийн засаг, санхүү бүртгэлийн алба

Материал нээх хугацаа, хаяг
байршил

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо, Жалханз хутагт
Дамдинбазарын гудамж Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 1
дүгээр давхарт хурлын зааланд
2018 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн
доод хэмжээ

1 м.кв талбай нь 20,000 (хорин мянган) төгрөг
(Ашиглалтын зардал ороогүй болно)
● MNS 5260:2015 стандарт шаардлага хангасан байх
● Эрхэлдэг үйл ажиллагаа нь түрээслэх талбайн
зориулалтад нийцсэн тусгай зөвшөөрөлтэй байх

дийлдсэн талыг нь гижигдээд
эхлэх Төрийн тэргүүнтэй
байсан үе Монголд бий. Сөрөг
хүчин байтугай өөрөө мандат
авч сонгогдсон намаа ч тонгорч
өшиглөдөг Ерөнхийлөгчийн
үеийг бид бас үзсэн.
Харин
Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга тэгсэнгүй. Холын
улс төр, хувийн амбицаа хөөсөн
бол хазайсан дээр нь түлхэж,
үнэмлэхүй олонхыг харлуулах
байлаа. Харин тэрбээр төрийн
тогтвортой байдал, засгийн
залгамж халааг эрхэмлэж буйр
заав. Шийдвэр гаргах гаргалгаа,
улс төрийн туршлагаараа
тэрбээр хэдийн намба сууснаа
ийн батлав. Хэзээ ч бусад намын
улс төрийн салхинд дэрвэлзэж,
хөл алдан гүйхгүй тийм тогтуун
улстөрч. Улс төрийн зөрчлийг
хурцатгаж, үгнээс нь дайсан,
үйлдлээс нь баатар төрүүлэх гэж
дэрвэхгүй бодолтой удирдагч
болжээ.
1990 оноос хойш тархай
бутархай тав зургаан нам байж
байгаад 2000 онд Н.Энхбаярт
далан хоёр суудлаар дал
мөрөөрөө цэвэр тавиулсан
хойноо л сая ухаарч, эвлэлдэн
нэгдсэн Ардчилсан намын
лидерүүдийн нэг байсны хувьд
тэрбээр талцал, хуваагдал
юунд ч хүргэдгүйг улстөрчийн
замналаараа мэдэрч явсан.
Энэ ч яахав дотооддоо, харин
гадаадад цэвэр тавиулаад өнгөр
сөн хойно нь ухааръя гэх боломж
бидэнд байхгүй тул одоо л
ойлголцож, эв нэгдлийг сахиулъя
гэж тэрбээр тунгаагаа биз.

1 м.кв талбай нь 20,000 (хорин мянган) төгрөг
(Ашиглалтын зардал ороогүй болно)
1.

Түрээслэгч үйл ажиллагаа
эрхлэхэд шаардлагатай тусгай
зөвшөөрлийн мэдээлэл

Түрээслэгчийг сонгон
шалгаруулах тухай ерөнхий
мэдээлэл

2.
3.
4.

Эрхэлдэг үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн, туршлагатай,
санхүүгийн чадвартай гэдгээ оролцогч өөрөө нотлох зорилгоор
бүрдүүлэх материалыг бүрэн ирүүлнэ. Дутуу тохиолдолд үл маргах
журмаар хасна.
1.
2.
3.
4.
5.

Оролцогчдын бүрдүүлж
ирүүлэх материал

Эрхэлдэг үйл ажиллагаа нь түрээслэх талбайн зориулалтад
нийцсэн тусгай зөвшөөрөлтэй байх
Эрх бүхий байгууллагаас баталгаажуулсан, эрүүл ахуйн
шаардлага хангасан түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүнээр
хангаж ажиллах
Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан эрүүл хүн ажиллуулах
Хүнсны үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагаанд ариун
цэврийн нийтлэг дүрмийг мөрдөж, хоолны дээж авч бүртгэл
хөтлөх

6.
7.
8.
9.
10.

Хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх;
Иргэний хувьд цахим үнэмлэхийг нотариатаар
баталгаажуулан хуулбарлан ирүүлэх
Иргэн хуулийн этгээд нь түрээсээр эзэмших ашигтай талбайд
явуулах үйл ажиллагааны танилцуулга;
Ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл: 2016, 2017 оныг
хамруулан бичих, холбогдох баримт бичиг, гэрээг хавсаргах;
Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт: 2016, 2017 оны
санхүүгийн тайлан ирүүлэх
Борлуулалтын орлогын хэмжээ: 2016, 2017 оны аль нэг жил нь
15 сая төгрөгнөөс багагүй байх
Иргэний хувьд харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны
тодорхойлолт ирүүлэх;
Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний
хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан дэлгэрэнгүй
байдлаар ирүүлэх;
Нэг метр квадрат талбайг түрээслэх үнийн санал;
Түрээслэх талбайн үнийн саналын дагуу 1 сарын түрээсийн
төлбөртэй дүйцэхүйц

Жич:
Сар бүр гарсан ашиглалтын зардлаа /түрээсийн төлбөр/-өөс тусад нь төлөх
Материалыг зарласан хугацаанд, байгууллагын нэр, өөрийн аж ахуй нэгжийн нэр, бүрдүүлсэн
материалын жагсаалт тус бүрийг дугтуйны гадна талд бичиж битүүмжилсэн хэлбэрээр ирүүлнэ үү.
Материалыг бүрэн ирүүлсэн, тавигдах шаардлагыг хангасан нэг оролцогчийг шалгаруулна.
4. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах
Түрээслүүлэх хөрөнгийг өмч эзэмшигч Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв дээр ирж үзэж болох
бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг ажлын
цагаар 70180140, 88073209 утсаар болон www.gemtel.mn цахим хуудаснаас авна уу.
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, Жалханз хутагт Дамдинбазарын гудамж
өөрийн байр.
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Судлаачийн үг
Эрх баригчдаа
баалах, өөлөх,
муучлах сэдэв
барагдахгүй,
ар араасаа
ундраад
л. Хийж
бүтээдэггүй,
мөнгө
босгодоггүй,
хавтгайдаа
ядуу нийгэмд
өөрийгөө
ямагт
буруугүйд
тооцно,
буруутныг
цөхрөлтгүй
хайна,
буруутан нь
Саарал ордон
хавьд тодорно.

Монгол маань
бүхэлдээ саарал
улс-үндэстэн
болж хувирчээ
Олхонуд Баярхүү
Судлаач профессор
Аливаа улс орны хөгжил
дэвшил, ард түмнийх нь дэвжил
хурц, тод өнгөөр ялгардаг. Социа
лизмын үед манай өнгө Apдын
хувьсгалын улаан, энх тайвны
хөх цэнхэр өнгөөр ялгардаг
байсан ба ах дүү Зөвлөлт гэхэд
“алый” буюу гал улаан, час улаан
өнгөөр ялгарч байв. Эдүгээ Хятад
мөн улаанаараа онцгойрч буй.
Америк, Европ бас өөр өөрийн
хурц тод өнгөтэй. Одоо ч тийм.
Ардчилал, зах зээлийн нийгэмд
шилжсэн 28 жилд манай нөгөө
улаан, хөх өнгө бүдгэрч, хурц
тод нь сааралтсаар Монгол маань
бүхэлдээ саарал улс-үндэстэн
болж хувирсан гэх ойлголт буй
болжээ. Саарал нийгэм, саарал
борог амьдрал, орог саарал улс
төр, саарал боловсрол, саарал
эрүүл мэнд, саарал хүн ард,
эмсдээ гологдсон саарал эрчүүд
... Гэхдээ хурц тод өнгөөр ялгарч
үлдсэн юм байх нь байна аа. Олон
шашнууд, нийтийн урлаг уран
сайхан, үндэсний спорт, архины
үйлдвэрлэл, хэзээ ч 25 саяд хүрч
үзэлгүй явж байгаад одоо 84.4 сая
хүрчихсэн мал сүрэг, нийслэлд
зайгүй чигжчихсэн баахан
эзэнгүй барилга гэх мэт.
Хөгжил жигдрэхгүй, шилжилт
дуусахгүй, хүн нь хөгжихгүй, улс
төр нь ямагт будлиан хэрүүлтэй,
улс нийгмээрээ гундуу явааг нь
“СААРАЛ” хэмээн тодорхойлоод
байх шиг.
Тэгвэл их зохиолч Д.Нацаг
доржийн “Хуучин хүү” зохио
лоос энэ хүрээд эшлэхгүй бол

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

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

Утас: 99903581
99903578
99907843
ХАЯГ

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

zgm.mn
ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Г.Баярсайхан

001036

Саарал нийгэм
болохгүй нь. Хөндсөн сэдвээ
товойлгохын тулд, монголчуудыг
нойрноос нь сэрээж, ядаж гэр
бүл, үр хүүхэд, өөрийнхөө төлөө
хөдөлмөрлөдөг болгохын тулд
ингэж эшлэхээс аргагүй байна.
Их Нацагдорж 100 орчим жилийн
өмнө ингэж бичжээ. Эргээд 100
жилийн дараа XXI зуунд өөрсөд
рүүгээ нэг харчих. Гар утас
нийтээрээ барьж, хөл дүүжлэх
унаатай болцгоож, зурагт үздэг
болсноос өөрөөр их зохиолчийн
харуусан бичсэнээс юугаараа
дээрдсэн юм бэ гээд бодитой
сэтгээд дүгнэлт хийгээч.
“Хуучин хүү”:– Хөдөөгийн
байдал шалдар булдар, цагийн
улирал ороо босоо, элстэй шанд,
буттай цайдмыг дагаж, хааяа
нэг хар гэрээс утаа суунаглана.
Дөрвөн зүг цэв цэлийн уйтгартай,
цагаан униар тунана. Зуны
лүгхийм халуун эсгий гэрийг
шарж, малчин хүний сэтгэлийг
бухимдуулна. Айлын хаяагаар
үхрийн баас үргэлжилжээ.
Yүгээр түүгээр хэдэн тугал
оодогнон давхина. Хөлд орохоос
аваад, үс цайхыг хүртэл нэг голыг
өгсөн уруудан нүүж, нэг худгийг
эргэн тойрон нутагласаар, энэхүү
ертөнцийг эцэслэнэ. Гавж
Жамбал хоймор сууж, бурхан
ном гэж буруу зөв чалчих ба
зайсан Намжил гаднаас ирж
хууль ёс гэж худал үнэн ярихыг
сонссоор өдөр сарыг улируулна.
Тэртээ уулыг өнгөрвөл айлгүй
гэж бодож, тэнгэрийн хаяанаас
цааш газаргүй гэж сэтгэсээр,
түмэн хэргээс хоцорч, дэлхийн
боловсролоос гээгдэнэ. Гагцхүү
өглөө бурханд залбирч, үдэш
тэнгэрт мөргөсөөр нэг нас барна
гэжээ.
Үнэхээр тэр үеийн Монгол (100
жилийн өмнөх) бол зүс ялгах
хэдэн мал нь л гэхээс нийгэм
нь тэр чигтэй гунигтай, хөгжил
дэвшилгүй, миний гарчигт
өгүүлсэн шиг сав саарал нийгэм
байж ажгуу. Гэтэл одоо яагад
сааралтчихав?
Хэний ч мэдэх улс төрөөс
нь хариулт хайя. Ямар ч
Ерөнхийлөгч сонгогдсон, ямар
ч УИХ, Засгийн газар гарч ирлээ
гэсэн, ямар ч нам ялсан, хэн
Ерөнхий сайд болсон нь ялгаагүй
шувтан мөнгөний эрэл, мөнгөний
гачаалд энэ 28 жилд явж ирсэн
байна. Мөнгөний эрэл нь өр
үлдээдэг, ард түмэндээ шууд
очиж наалдахгүй, нэг удаагийн
цалин тэтгэвэрт зарагдаад
мартагддаг. Ингээд дөрөв дөрвөн
жилээр ирж буцаад байх нь тэр.
Залхуутай цикл. Тамын тойрог
ч юм шиг.
Ямар ч Ерөнхийлөгч, Ерөнхий
сайд, УИХ гарч ирээд ард
түмнээсээ 100 хувийн дэмжлэг
авах нь өнгөрсөн хорвоо болжээ.
Ядаж 50 хувьтай байх болов
уу гэтэл байдаггүй. Ард иргэд
нь төр засгаа дэмжинэ гэж
байхгүй, ихэнхдээ үзэн ядсан,
үл итгэсэн, тонилоосой цаашаа
гэсэн хандлагатай. Эрх баригч
бүү хэл албан тушаалтан, алба
ажилтай бүгдийг нь үзэн ядах
зам руу орж байна.
Caapaл, сааралтсан нийгэмд

үүнээс өөр зам байхгүй юм.
Саарал нийгэмд атаархал,
гуйланчлал хоёр нь ямагт
зэрэгцэж явна. Эрх баригчдаа
баалах, өөлөх, муучлах сэдэв
барагдахгүй, ар араасаа ундраад
л. Хийж бүтээдэггүй, мөнгө
босгодоггүй, хавтгайдаа ядуу
нийгэмд өөрийгөө ямагт
буруугүйд тооцно, буруутныг
цөхрөлтгүй хайна, буруутан нь
Саарал ордон хавьд тодорно.
Туйлшрах завтай хүн дэндүү
олон тул эрх баригчдаа эргүүлж
тойруулж мөлжих хов цуурхал
байнга яригдана. Тэр сэдвээр
ярихдаа ч дуртай, ам нь дандаа
эвлээстэй, бага зэрэг албажуулаад
хэвлэлийн хурал хийнэ, жагсана,
тэмцэнэ. Ард түмэн, Засгийн
газар хоёр алсарсан ойрын түүх
ердөө ийм байна.
Ерөөсөө төр засгийн толгойд
суугаа үл бүтэх нөхдөө
цэвэрштэл нь тэгэхээс тэгэх гэж
зөв амьдрахгүй байя, амьдралаа
гарздая, өөрийгөө зольё, адилхан
хулгайлъя, барьцах эзэнтэй гэсэн
шиг нэг хачин мухар сүсэгт
нийгмээрээ автчихсан юм уу
гэж бодогддог. Төр засгийн
толгойд шударга, эх оронч,
хувиа боддоггүй, ёстой Чингис
хаан шиг, эсвэл Цэдэнбал шиг
нэг “аврагч нөхөр” гарч иртэл
нь аз соръё, амиа дүйе гээд зориг
шулуудчихсан яваад байгааг
“саарал” гээд буй хэрэг л дээ.
Ингээд XXI зууны шинэ Чингис,
Цэдэнбал нарын эрэлд гарав
аа. Олдох нь тун эргэлзээтэй.
Сонгууль болгон горьдлого
төрүүлнэ, эцэс төгсгөлгүй. Даан ч
олигтой ганц ч улстөрч заяахгүй.
Их зохиолчийнхоо “Хуучин
хүү”-гээс дахиад нэг эшлэе. –
Хэдийгээр ухаан сэргэлэн боловч,
зүүн хошууны захад хүрсэнгүй,
баруун мөрний тэртээ гарсангүй,
зөвхөн гурав дөрвөн өртөө эргэн
тойрон газрын дотор оршин
суусан тул юуг үзэж мэдэж,
юуг сонсох ажээ. Нас хэдийгээр
залуу боловч үгээгүй ядуу,
өнчин балчир тул нутаг сумын
хэдэн айлд ээлжлэн зарагдсаар,
олигтой аж амьдралын замыг
нэгэнт алджээ. Өвлийн хүйтнийг
адуу манаж өнгөрүүлэн, зуны
халууныг хонь хариулж гэтэлгэх
бөгөөд намар ичиж, хавар гарагч
тарваганаас зовлонтойгоор
он жил нөхцүүлнэ. Өтгөс,
хуучид энэ хоёрын үгнээс өөр
үнэн юмгүй, өвөлжөө, зуслан,
хаваржаа, намаржаа энэ дөрвөөс
өөр явах газаргүй гэж санаж,
хөмөрсөн тогооны доторхтой
адил хөдөөгийн бүдүүлэг
байдалд хүмүүжнэ. Юутай
гомдолтой зэрлэг амьдрал, юутай
хайрлалтай залуу нас, юунд шинэ
ертөнцийг үзэхийг үл хүснэ.
Хүмүүжил нь ийм гунихралтай
байдлыг хуучин хүү өөрөө бас
яахан мэднэ.
Хуучин феодал ба лам нарын
гайг мөн хэрхэн танина. Дэмий л
дадсан байдалд автагдаж, зовлон
нь жаргал, зэрлэг нь цэнгэл
болоод, нэг аймаг улсын ихэнх
хуучин хүүгийн адил нүдээ аньж,
чихээ бөглөн, ертөнц гэгч чухам
юу болохыг үзэлгүй, мэдэлгүй

хөндий талд хоосоор хоцроход
тулжээ. Хайран, хайран, хөөрхий,
хөөрхий гэжээ.
Саарал нийгэм гэдэг нь
нийгмээрээ сааралтсан, эсвэл
олонх нь саарал амьдралтай,
гялтайх юм нь ядуурал,
ажилгүйдэл, өр шир, амьдралын
арчаагүйтэл. Ил харагдаж
байгаа нь. Хүчтэй нь хүчгүйгээ,
овсгоотой нь овсгоогүйгээ барьж
иддэг ширэнгийн хууль нийгэмд
нь үйлчилнэ, байгалийн шалгарал
явагдана. Тэр шалгарлыг давахаар
монголчууд бултаараа үхэлдэн
амьдарна, ерөөсөө хоногийн
хоол, хоногийн бензин, өвөлдөө
бол хоногийн түлш дулаалгынхаа
төлөө чөмгөө дундартал
хөдөлмөрлөнө, зүтгэнэ, эрүүл
мэндээ муутгана, гутрана, ууна,
дампуурна, эцэстээ гэмт хэрэг.
Хүн ард нь саарал амьдралдаа
түүртээд шувтан завгүй. Хэдэн
түмээрээ зам дээр түгжрээд л.
Юунд зориулж машин унаж
яваагаа ч ойлгохгүй. Завгүй
амьдралаас нь мөнгө босно,
хуримтлал үүснэ гэж байхгүй,
идэж уугаад хэрэглээд дуусна.
Маргааш нь хов хоосноос дахин
нөгөө тамын амьдралаа эхлүүлнэ.
Дахиад л зам дээр түгжирнэ.
Үнсэн саарал өнгөтэй өвлийн
Улаанбаатарт нүднээ ил харагдаж
буй саарал амьдрал.

Саарал нийгэмд
атаархал,
гуйланчлал хоёр
ямагт зэрэгцэж
явна
Зүтгэнэ, эрүүл мэндээ
муутгана, гутрана, ууна, үүнийг
чинь л саарал амьдрал гээд байгаа
хэрэг. “Хайран, хайран, хөөрхий,
хөөрхий” гэх их зохиолчийн үглээ
энд багадна. Хэлэх үг ч олдохгүй.
Гэхдээ нэг хачин үзэгдэл байна.
Гадаадад өнгөтэй өөдтэй яваа,
эрдмийн зэрэг цолтой, мөнгө
цаастай, нэрээ дуурсгасан, эсвэл
гадаадад олон жил дипломат алба
хашсан хэн ч байсан Монголд
ирээ л бол саарал нийгэм
рүү шингээд алга болчихно.
Тэдний гадаадаас дагаж ирсэн
омог сүр, бардам зан, оргилуун
сэтгэл, боловсрол нь сааралд
нийгэмдээ яг уусчихна. Тодорч
ялгарч гарч ирдэггүй. Жил, жил
хагасын дараа гэхэд уурын тулам,
амьдралын нугачаанд бүдрэн
алдан яваа сэтгэлийн дарамттай
нэг нөхөр, баахан дурсамж,
өнгөт гэрэл зураг, цуглуулсан
хувцастайгаа үлдэнэ. Нийгмийн
цахим сүлжээнд нөгөөхөө
сурталчлаад л, ингээд саарал
нийгэм дэх хувийн бөөн дурсамж.
Гадаадаас өнгөтэй өөдтэй ирсэн
хэнийг ч сааралтуулж чаддаг
хосгүй нийгэм.
Энэ хачин үзэгдэл зөвхөн
Монгол гэхгүй үйлчилнэ. Манай
энэ “саарал” руу гадаадынхан
саваагүйтэж орж ирчихээд дотор

нь шингээд алга болно, нутагтаа
харина гэж байхгүй болтлоо
уусдаг гээч. Хөгжингүй Европоос
түр зуурын томилолтоор ирээд
адаг сүүлд нь Монголын хүргэн
болоод нутагтаа орхисон эхнэр
хүүхдээсээ нүүр бууруулаад
суучихсан герман, итали,
канад, америк олон нөхрийг
би мэдэх юм байна. Монголд
түр ирж ажилласнаа үүрдийн
гэгээн дурсгал болгон сэтгэлдээ
хадгалчихсан австрали, япон,
солонгос, англи олон хүнийг би
нэрлэж чадна. Тэгэхээр манай
энэ саарал нийгэм маань татан
дагуулах далд увидастай ч юм
шиг. Хариултыг олж нэрлэж
чадахгүй байна л даа.
Нийгмийн бүх “саарал”ыг энд тоочиж барах юм биш.
Ганц салбар руу нь шагайя.
“Шившгийн” гэх нэрлэхгүй
ч хөгийн, ичмээр тоон
үзүүлэлтээс эхлэн ярья. “Гавьяат
багш”, одон тэмдэгт багш
сурган хүмүүжүүлэгчийнхээ
тоогоор манай улс дэлхийд
толгой цохихоор үзүүлэлттэй,
хувь хувьсгалын их дээд
сургуулийнхаа тоогоор G7-гийн
орнуудтай л ана мана үзэлцэхээр
тоон үзүүлэлттэй. Гурван сая хүн
амд 100 их дээд сургууль (10
жилийн тэртээ 200 руу дөхөж
явсан гээч!) байдаг гэхээр дэлхий
чихээ сортойлгоод манайхныг
улам их сонирхоно гээч. Учрыг
нь олох гээд л шударгаар үзээд
байх нь тэр.
Би өөрөө их дээд сургуульд ойр
байдаг, багшилдаг, судалдаг хүн
учраас саарал боловсрол гэдгийг
мэдрээд шаналаад явдаг нэгэн
байгаа юм. Зөндөө ч бичсэн дээ.
Манай улс оюуны хөмрөггүй
болох нь ээ гэж анхааруулж
байгаад л бичсэн. Оюуны дархлаа
алга боллоо, оюуны хомсдолд
орлоо, оюуны сулралтай боллоо.
Эрдэм ном, боловсрол нь
хэлбэрт автлаа, агуулгаа гээлээ,
бүтээлч сэтгэхээ больж байна,
өнгөнд хууртагдлаа, ертөнцийн
боловсролоос гээгдлээ, зөрүүлээд
мухар сүсэг дэндлээ гэхчлэн
миний гонгиносныг алийг тоочих
билээ.
Ямар сайндаа дээд боловс
ролын чансаагаар дэлхийн
жаран хэдэн улсыг жагсааж
шалгаруулахад манай улс 62-63
дугаар байрт буюу адагт очиж
жагссан байгаа юм. Их дээд
сургуулийнхаа тоогоор манай
улсаас хоёр дахин бага Австрали
гэхэд л ДНБ-ийхээ 20 хувийг дээд
боловсролдоо зарцуулдаг, тэр
утгаараа толгой цохиж яваа топ
улсын нэг ажээ. Америкийн MIT,
Стэнфордын их сургууль гээд л
эхний байрт гарч ирсэн бол манай
их дээд сургуулиудаас эхний
1000-д байдаггүй, 5000 дотор
ганц хоёр нь байх жишээтэй.
Олон жил ийм яваа даа.
Боловсрол гэдгийг манайхан
ихээхэн хялбаршуулан ойлгоод
100-аар тоологдох их дээд
сургуультай болсныгоо аугаа
их амжилт гэх нь холгүй.
Боловсролыг устгахад буу зэвсэг,
мөнгө зардал, хүн хүч огтоос
хэрэггүй, ерөөсөө чанарыг нь

унагахад л хангалттай. Тэгвэл
чанарын уналт 28 жил биднийгээ
дагалаа. Боловсролын сүйрэл бол
үндэсний сүйрэл гэдгийг чангаас
чанга анхааруулан хашгирах цаг
болсон, оройтлоо. Боловсролын
үндэс бол оюуны бүтээл байдаг.
Номын худалдаанд багтахгүй их
номтой болсныгоо оройн дээд гэж
ойлгож байгаа юм биш байгаа?
2014 оны намар. Бид
ХААИС-ийг түшээд дэлхийн
шилдэг 100 их сургуулийн
онлайн лекц, сургалтыг оруулж
заалгахаар ажиллаж үзсэн. Сар
гаруй болоод бид ХААИС-иас
хөөгдсөн. Дэлхийн топ 100 их
сургууль нэг том консорциум
болчихоод лекц хичээлүүдээ
хөгжиж буй орнуудад онлайн,
цахимаар зааж, цахимаар шалгаж
гэрчилгээг нь олгодог системд
шилжээд удаж байна. Хөгжиж
буй орнуудаас үй олон цагаач
орж ирээд наалдчихна гэдгээс
болгоомжилсон, бас оюуны
гайхамшгаа хуваалцая гэсэн
нь тэр юм. Тийм сургалтыг
манайхан хүлээн авдаггүй,
хүлээн авах сэтгэлийн тэнхээ
алга гэж бид тэр дор нь ойлгосон.
Өөрсдийнх нь зааж ирснийг,
заадгийг цаад консорциумын топ
100 их сургуулийн лекцүүд шууд
унтраачихна чинээ санасангүй.
Оюутнууд нь хошуурч гүйлдээд
байдаг, гэм нь англи хэлээрээ
тэнцэх нь цөөхөн, харин багш нар
нь жинхэнэ бослого дэгдээсэн
дээ. Нөгөө гавьяатын шар
тэмдэгтэй, алдраа цуурайтуулж,
оюутнаараа шүтүүлсэн монгол
профессорууд ёстой нэг боож
үхсэн дээ.
Оюуны чадавхыг борлуулах
зах зээл нь хамгийн түрүүн
боловсролын салбар байх
ёстой атал манай багш нар
хувийн дурсамж, улиг болсон
сурах бичгээ шахах талбар
гэж ойлгоод байдаг юм билээ.
“Хуучин хүү”-д гардаг хоймор
сууж, бурхан ном гэж буруу зөв
чалчдаг гавж Жамбал, хууль ёс
гэж худал үнэн ярьдаг зайсан
Намжил хоёрын XXI зууны хойт
дүр болсон “гавьяат”-ууд “өтгөс,
хуучид хоёр”-ын “үнэн үг”-ийг
Монголын их дээд сургуулиудад
ид түгээж явна. Дээд боловсрол
сааралтсаны жишээ сургамжийг
хэлж байна.
Дэлхийд тэргүүлэх боловс
ролтойд тооцогдох орнуудад
боловсрол шал өөр хуулиар
хөгжиж байна. Зах зухаас нь
таниулъя. Манайхны багшаас
сурагч руу, профессороос оюутан
руу чиглэсэн боловсролын
тогтолцоо үеэ өнгөрөөсөн.
Хуучирсан. Одоо заадаг (teaching) арга өөрчлөгдөөд өөрөө
өөрийгөө хөгжүүлдэг өөрөө
суралцдаг (learning) зарчим руу
шилжсэн. Энэ талаар манайд
эхлэл нь ч алга. Боловсролын
гол зорилго юу юм бэ гэхэд л
сурган хүмүүжүүлэх гэх байх.
Энэ бол хангалттай чухал биш,
эргэцүүлж боддог, эргэцүүлэл
хөгжүүлэхэд (thinking) чиглэх
ёстой юм. Саарал боловсролыг
засч залруулах хамгийн наад
захын аргачлал үүнээс эхэлнэ.
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Боловсролын системдээ юуг анхаарахыг
хиймэл оюун хэлээд өгч байна
Бодлогоо өндөр
бүтээмжтэй хэрэг
жүүлэхэд компаниуд
анхаарч эхэлсэн нь
зөв хандлага
1

Тухайлбал, чихрийн шижин
гийн хавсарга өвчин болох
хараагүй болох эрсдэлийг эрт
оношилж байна. Ингэснээр уг
өвчнийг бүрэн гүйцэд эдгээхгүй
ч явцыг нь удаашруулж болдог.
Хиймэл оюун тухайн өвчтөний
нүдний зургийг хараад мэргэж
лийн эмчээс дутахааргүй, зарим
тохиолдолд өндөр түвшинд
оношилж байна.
Хуулийн салбарт ч ялгаагүй,
гэрээний аль заалтуудыг няг
талж, өөрчлөх шаардлагатайг
шалгахад хуульч бүтэн хоёр
цаг суух шаардлагагүй. Хиймэл
оюун 10 секундэд л илрүүлдэг.
Харин хиймэл оюуны илрүүлсэн
мэдээллийн тусламжтай хуульч
гэрээгээ сайжруулахад л
хангалттай. Тиймээс хүнийг
орлохоос илүүтэй хөдөлмөрийг
нь хөнгөвчилж, цаг хугацааг нь
хэмнэхэд хиймэл оюун тусалж
байна. Харин автоматжуулалт
яалт ч үгүй хүнийг орлож байна.
Автомашины дугаар танихын
тулд заавал нэг хүн өдөржин
сууж, ажил олгогч түүнийг
цалинжуулах шаардлагагүй.
-Та тархи судлалын олон
улсын хуралд оролцохдоо яг энэ
чиглэлээр илтгэл тавьж байсан.
Монголд хиймэл оюуны хөгжил
ямар түвшинд байгаа вэ?
-Энэ чиглэлээр гадаадад ажил
лаж байгаа хэд хэдэн мэргэжилтэн
бий. Миний мэдэхээр Герман,
Японоос гадна АНУ-ын НьюЙоркийн их сургууль, Масса
чуссетсийн технологийн их
сургуульд эрдмийн зэрэг хам
гаалсан залуучууд байна. Миний
мэдэхгүй өөр хүмүүс байгаа байх.
Хиймэл оюуны салбарт хамгийн
урд нь алхаж, судалгаа хийе
гэвэл АНУ, Японд л суралцаж,
ажилласан нь үр дүнтэй л дээ.
Харин хэрэглээг нь хаана ч
хөгжүүлж болно.
-Хамгийн их хөрөнгө та
таж, моданд орж байгаа энэ
чиглэлээр манай улс мэргэ
жилтэн бэлтгэж эхэлсэн үү?
-“Шинэ Монгол” коллежид
хиймэл оюуны хичээл орж байна.
“Сант” сургууль зуны сургалтдаа
энэ чиглэлээр элсэлт авч эхэл
сэн. 2-3 жилийн дараа анхны
мэргэжилтнүүд төгсөнө. Харин
манай хүрээлэн 2016 оноос багш,
статистикийн ажилчдад зориулан
статистик тоо баримтыг хэрхэн
ашиглах талаар сургалт явуулсан.
Статистик мэдээллийн хэрэглээ
бага зэрэг ахихад л хиймэл оюуны
нэг салбар болдог. Ийм төрлийн
сургалтын хэрэгцээ их, хүмүүсийн
хандлага ч төлөвшиж байгаа нь
анзаарагдсан. Мөн өнгөрсөн зун
дэлхийд статистикийн хамгийн
шилдэг мэргэжилтнүүд бэлтгэдэг
Английн Батын их сургуулийн
эрдэмтнийг урьж, зуны сургалт
явуулахад хүүхэд залуучууд
маш их хамрагдсан. Сургалтад
хамрагдсан хүүхдүүд эхнээсээ
хиймэл оюуныг хэрэглээд
эхэлсэн.
-Тухайлбал?
-Өнгөрсөн сард болсон “Шинж
лэх ухаан, технологи, инновац”ын үзэсгэлэнд манай төгсөгчид
хиймэл оюуны тусламжтай ша
гайг таних дэмо буюу үзүүлэн
хийсэн. Нэг л сарын сургалтад
хамрагдангуутаа ингэж хэрэглээд
эхэлнэ гэдэг ахиц. Мөн төрийн
шагналт зохиолч Ч.Лодойдамбын
“Тунгалаг тамир” романыг хэв
маягаар өгүүлбэр зохиодог дэмо
хийсэн байсан. Үүнтэй яг адилаар
Монгол Улсын хуулиудыг ун
шуулаад мөн өгүүлбэр зохиож
байна.
-Цаашдаа үүнийг юунд ашиг
лаж болох вэ?
-Хамгийн энгийнээр бодоход л
Японы мэдээлэл зүйн хүрээлэнд
хөгжүүлж байгаа Тода робот
болох боломжтой. Тода бол

түүхийн асуултад эсээгээр
хариулж, дундаж хүүхдээс өндөр
оноо авах чадвартай робот. Тода
бол хэдэн онд, юу болсон бэ гэсэн
цээжлэх асуултад хариулдаггүй.
Харин түүхэн үйл явдлын ач
холбогдол, нөлөө юу вэ гэсэн
асуултад богино хэмжээний
эсээ бичиж хариулдаг. Өөрөөр
хэлбэл, бид цаашдаа боловсролын
системийн юуг илүү анхаарах вэ
гэдгийг хэлээд өгч байна. Өнөө
цагт тоо баримт цээжлэх ямар ч
шаардлагагүй болсон нь харагдаж
байна. Интернэтээс хайгаад л
мэдэх боломжтой мэдээллийг
цээжлээд яах юм бэ. Оронд
нь гүнзгий ойлгох, ойлгосноо
илэрхийлэх чадвар чухал болж
байна гэсэн үг.
-Тэгэхээр хиймэл оюуны
хийж чаддаггүй зүйл нь ойлгох
болж таарч байна уу?
-Тийм. Ойлгоно гэдэг нь юу вэ
гэдгийг илэрхийлэх бүтэц онолын
хувьд байдаггүй. Математикт
бичсэн зүйл, түүний утга нь
тодорхой байдаг. Алдаатай л биш
бол математикийн нэг өгүүлбэр,
бодлогыг үнэн, эсвэл худал
гэдгийг нь хэлэх боломжтой.
Хиймэл оюун одоогоор ойлгож
байгаа мэт хариу бичээд байгаа
ч түүний цаана өгүүлбэрийн
бүтцийг нь ойлгодог, маш сайн
хайлтын систем ажиллаж байгаа
хэрэг. Түүнээс биш робот юу
бичиж буйгаа ойлгож байгаа гэсэн
үг биш. Робот үүнийг одоохондоо
хийж чадахгүй.
-Монголд эмнэлэг, сан
хүүгийн салбарт хиймэл оюу
ны чиглэлээр ажиллах орон
зай эрчимтэй тэлж байна.
Математикийн сургууль төгс
сөн оюутнуудын хувьд яг энэ
чиглэлээр ажиллах орон зай
хаана байгаа вэ?
-Хэрэглээний математикаар
төгсөгчдийн нэлээд хэсэг нь
математикийн багш болж байгаа.
Банк санхүүгийн салбарт нэлээд
байна. Актуар тооцоолол сурсан
бол даатгалд, мөн компаниудад

оптимизаци буюу оновчлолыг
хариуцсан мэргэжилтнүүд эрэлт
хэрэгцээтэй байна. Өөрөөр хэлбэл,
бодлого, төлөвлөгөөгөө хамгийн
өндөр бүтээмжтэй хэрэгжүүлэхэд
компаниуд анхаарч эхэлсэн нь
маш зөв хандлага гэж би хардаг.
Мөн компаниуд дата анализ
төрлийн хэлтсүүдтэй болж байна.
Тиймээс бидний хувьд илүү сайн
боловсон хүчин бэлдэх шаардлага
тулгарч байгаа. Бид энэ тал дээр
Английн Батын их сургуультай
ойр хамтарч ажиллаж байна.
-Үүрэн холбооны оператор,
банк, төрд иргэдийн маш их
дата байгаа. Энэ бол хиймэл
оюуныг ашиглах хамгийн том
бааз. Үүнийг Монголд эргэлтэд
оруулахад хэр зэрэг бэлэн байна
вэ?
-Лояалти карттай худалдаа,
үйлчилгээний төвүүд гэхэд
маш их дата мэдээлэлтэй учир
анализ хийгээд үйл ажиллагаагаа
сайжруулах боломж өндөр байна.
Мөн ложистикийн салбарт
үйл ажиллагаа явуулдаг бол
бүтээмжээ сайжруулахад
шаардлагатай бүхий л статистик
мэдээлэл нь бэлэн бий. Ер нь
жагсаагаад байвал бүхий л
салбарт болно. Тухайн компани
хэдэн төгрөг зарвал хамгийн
ашигтай байхыг тооцох боломж
бүрдсэн. Гэхдээ бодлогын
судалгаатайгаа уялдуулж эхлээд
удаагүй байгаа. Энэ чиглэлээр
дагнан ажилладаг Үндэсний
хөгж
л ийн газар цаашид
бодлогын судалгаандаа илүү их
математикчдыг оруулаад явах
хэрэгтэй гэдэгт санал нэгдэж
байгаа. Хөгжингүй орнуудад
бодлого, шийдвэр нь тоо баримт
дээр үндэслэж гардаг жишиг
аль хэдийн тогтсон. Манайд
бол статистик, дата анализ,
хиймэл оюун гээд бүхий л
чиглэлээр хүмүүсээ хөгжүүлэх
шаардлагатай байна. Хэрэгцээ нь
ч маш их, хүүхдүүдэд суралцах
хүсэл сонирхол ч их болсныг би
сайнаар харж байгаа.

•
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Хиймэл оюуны салбарт
хамгийн урд нь алхаж,
судалгаа хийе гэвэл
АНУ, Японд л суралцаж,
ажилласан нь үр дүнтэй.

•

Ойлгоно гэдэг нь юу
вэ гэдгийг илэрхийлэх
бүтэц онолын хувьд
байхгүй учраас хиймэл
оюун одоохондоо ойлгож
чадахгүй.

•

Хиймэл оюуныг
хөгжүүлэх боломж их байна,
заавал 100 сая ам.долларын
лаборатори байгуулах
шаардлагагүй.

-Ойрын 5-10 жилд хамгийн
эрэлттэй байх мэргэжил, ажлын
байруудын жагсаалтад дата
аналист яалт ч үгүй дээгүүрт
ордог. Боловсролын салбарт
зөвхөн дата аналист гэлт
гүй хиймэл оюуны чиглэлээр
мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөр
бий юу?
-МУИС-д сургалтын хөтөлбөр
байхгүй ч энэ талын судалгаа
хийж байгаа эрдэмтэд бий. Хэл
ярианы хиймэл оюун, автомат
жуулалтын тал дээр судалгаа
хийж эхэлсэн. Хиймэл оюуны
судалгаанд математик, статис
тик, программчлалын суурь

шаар
д агддаг. Энэ бүгдийг
Мон
голд хөгжүүлэх боломж
маш их байгаа, заавал 100 сая
ам.долларын лаборатори байгуу
лах шаардлагагүй. Оронд нь га
даадад энэ чиглэлээр суралцаж,
ажиллаж байгаа боловсон
хүчнийг олноор нь татаж, өөрсдөө
ч гэсэн мэргэжилтнүүдээ илгээх
хэрэгтэй гээд хийх ажил маш
их байна. Монгол бол цөөн хүн
амтай гэлтгүйгээр хиймэл оюуныг
хөгжүүлэх маш их боломж бий.
Дээрээс нь олон улсын датаг ч
ашиглаж болно. Гол нь чадаж
л байвал ажлаа хаанаас ч хийх
боломж бүрдсэн. Япон, Европоос
ийм ажлын захиалга аваад хийдэг
мэргэжилтэн олон.
-Хэрэглэгчийн дата мэдээл
лийн эзэмшигч нь хэн байх вэ
гэдэгт өндөр хөгжилтэй орнууд
зохицуулалт хийх гээд их үзэж
байна л даа. Дататай идэвхтэй
харьцдаг хүний хувьд та ямар
бодолтой явдаг вэ?
-Хувь хүний мэдээллийг хэрхэн
хадгалах, хэрэглэх нь маш чухал
сэдэв. Нийтэд ил тавьсан датаг хэн
ч ашиглаж болно. Яг хувь хүний
датаг цуглуулах, түүнийг хэн,
хэрхэн хандаж ашиглах тал дээр
манай “Хур”, “Дан” системүүд
зөв чиглэлд явж байгаа. Төрийн
үйлчилгээнд дата ашиглах Дани
улсын туршлага маш мундаг.
Тухайлбал, иргэн гэрийн хаягаа
сольсон бол тэр даруй хотын
захиргааны цахим хуудаст хандаж
мэдээллээ шинэчилдэг. Ингэснээр
банк, оператор болон бусад газар
бүртгүүлсэн хаяг нь автоматаар
шинэчлэгддэг. Манайд бол хувь
хүний мэдээллээ хангалттай сайн
нэгтгэж чадаагүй. Нэг эмнэлэгт
өгсөн шинжилгээгээ нөгөө
эмнэлэгт яг давтаад өгдөг. Уг
нь нэгдсэн системтэй бол нөгөө
эмнэлгийн бүртгэл дээр ч ямар
шинжилгээ өгсөн нь харагдана
гэх мэтээр үйлчилгээг хялбарчлах
боломж их л дээ.
-Нийгэмд хамаатай зүйл
асууя. 100 айлын үйлдвэрүүд,
их, дээд сургуулиудыг хотоос
нүүлгэвэл түгжрэл, бохирдол
гээд олон асуудлыг шийдэх
боломжтой гэж үзээд байгаа.
Гэтэл эдгээр шийдвэр таны
өмнө хэлсэнчлэн бодит тоон
мэдээлэл, судалгаанд тулгуур
лаж гарах ёстой. Танай хүрээлэн
ийм чиглэлээр ер нь судалгаа
хийдэг үү?
-Ганц нэг хувь судлаачид
бий. Манай Математикийн
хүрээлэн академик эрх чөлөө
маш сайтай. Өөрөөр хэлбэл,
ийм судалгаа хий гэхээс илүү
өөрсдөө сэдвээ сонгоод хийдэг.
Гэхдээ математикийг бодлогын
судалгаатай хослуулах нь их
чухал. Батын их сургуулийн
Бодлогын судалгааны хүрээ
лэнд гэхэд ямар нэг бодлого
хэрэгжүүлэхэд ямар зардал,
үр дүн гарахыг тооцоолдог.
Амьдралд ойрхон жишээ авъя.
Англид хөхөөр хооллох нь чухал
гэдгийг хүн бүр мэддэг. Үүнийг
хүн бүрт хүргэхийн тулд эмнэл
гийн хананд зурагт хуудас байр
луулсан байдаг. Гэхдээ маш их
судалгаа хийсний үндсэн дээр
ийм шийдвэр гаргасан. Зурагт
хуудсанд, хүүхдээ нэг, гурав,
зургаан сар, хоёр ой хүртэл нь
таны хүүхдийн ийм төрлийн өвчин
тусах магадлал тэдэн хувиар
буурч, таны хөхний хавдраар
өвчлөх эрсдэл мөн ингэж багасдаг
гэдгийг тайлбарласан байгаа юм.
Энэ мэдээллийг авсан эмнэлгийн
үйлчлүүлэгчид шийдвэр гаргаж,
улмаар хүүхдээ хоёр нас хүртэл
нь хөхөөр хооллох ёстойг
мэддэг. Үүнээс гадна үнэхээр
хананд зурагт хуудас байрлуулах
шаардлагатай эсэхийг мөн зурагт
хуудасны хэвлэлийн зардал, үр
дүнг тооцож байж шийдсэн. Мөн
хүүхдээ хөхөөр хооллосноор
өвчлөл багасаж, иргэд нь эрүүл
байх нь улсад хэрэгтэй. Харин
эдийн засгийн утгаар нь харвал
тэр хэрээр эрүүл мэндийн зардал
буурч, хэмнэлт үүснэ. Эцсийн
дүндээ энэ хэмнэлтийг үүсгэх
нэг арга нь эмнэлгийн ханан дээр
зурагт хуудас наах шийдвэр байж.
-Хиймэл оюуныг хөгжүүлэх
эрэлт хэрэгцээ манайд их байгаа

юм байна. Харин их сургуульд
элсэгчдийн математикийн
суурь түвшинд та хэр зэрэг
сэтгэл хангалуун байна вэ?
-Ер нь түвшин сул байна. Нөгөө
талаар, сул байхаас аргагүй.
Суурь боловсролоо гаргуунд нь
гаргачихаад 20 жил болж байхад
яаж сайн байх вэ. Олимпиадад
идэвхтэй оролцдог сургуулиудын
сурагчид арай гайгүй. Тиймээс
үүнийг засахын тулд сууриас
нь хөрөнгө оруулалт хийхээс
аргагүй. Энэ бол төрийн үндсэн
гурван үүргийн нэг. Батлан
хамгаалах, эрүүл мэнд, нийгмийн
халамжаас гадна хүмүүсээ бэл
дэх нь төрийн гол ажил ч үүнд
хангалттай мөнгө зарж чадахгүй
л байна. Хэрэв одооноос анхаарч
эхэлбэл нэг жилийн дараа үр дүн
нь харагдахгүй ч 10 жилийн дараа
гэхэд маш том нөлөө үзүүлнэ.
Тэгж байж боловсрол, шинжлэх
ухааны салбарт хэрэгтэй, чадалтай
хүмүүс нь орж ирнэ, дэлхийн
түвшинд ойртоно. Ядаж л багш
цалингаараа санаа зовохгүй
амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлбэл
ЕБС-д сайн нь багшилдаг болно.
Улсын хөгжилд боловсролын зөв
бодлого эерэг нөлөө үзүүлдэг нь
Сингапур, Финландын жишээгээр
батлагдсан.

Хиймэл оюуныг
хөгжүүлэхэд
мэргэжилтэн
идэвхтэй солилц
вол үр дүнтэй
-Саяхан БСШУС-ын сайд
хувийн сургуулиудад матема
ти
к ийн олимпиад зохион
байг уул ахыг хориглолоо.
Оролцогчдоос авдаг 5000 төг
рөгийн хураамжийн орлого
яаж зарцуулдаг нь тодорхой
гүй, нэр хүнд хөөсөн хэдэн сур
гуулийн бизнес болсон гээд их
шүүмжлэлд өртдөг. Энэ үнэхээр
эрүүл биш үзэгдэл үү?
-Яг үнэндээ хүүхдэд математи
кийн суурь үнэхээр сайн тавигддаг
байсан бол олимпиадад ингэж их
хошуурахгүй байсан. Тухайлбал,
Япон гэхэд математикийн олим
пиадад огт анхаарал тавьдаггүй ч
хангалттай сайн математикчид
тай. Дани ч ялгаагүй. Олимпиа
дын багийг нь оюутнууд л ахлаад
явдаг. Харин Монголд сургалт
нь хангалтгүй учраас олимпиа
даар явж байж л гайгүй суурьтай
болдог. Олимпиадад ордог су
раг
чид, ордоггүй сурагчдын
зааг ялгаа маш их болсон. Маш
өндөр түвшний боловсон хүчин
бэлтгэе гэвэл олимпиад мэдээж
хэрэгтэй. Гэхдээ нийт түвшинг
нь сайжруулахгүйгээр улсын
хөгжлийн тухай ярина гэдэг
боломжгүй шүү дээ.
-Тэгэхээр боловсролын салба
рын доголдлыг дагаад гарч
ирсэн үзэгдэл байх нь?
-Тийм. Гэхдээ сайн тал олон.
Математикийн чадвар нь сайж
рахаас гадна хүүхэд ялж, ялагдаж
сурна, зорилгынхоо төлөө тууш
тай сууж сурна. Олимпиадад бэл
дэхэд маш их хөдөлмөрлөдөг.
Өнөөдөр Монголд байгаа хэлбэр
нь туйлын зөв үү гэдэг дээр би
эргэлздэг. Ялангуяа бага ангийн
сурагчдын дунд олимпиад зохион
явуулах нь утгагүй санагддаг.
Бага ангид насны ялгаа маш их
шүү дээ.
Нөгөөтэйгүүр, таны хэлд
гээр хураамжийн орлогоо юунд
зарцуулж байгаа нь асуудал.
Монголын олимпиадын хороо
бол энэ олон сургуулийн олим
пиадад огт оролцдоггүй. Олим
пиадын зорилго бол математи
кийн авьяастай хүүхдүүдийг
тодруулж, дэмжих явдал. Тиймээс
ч манай зохион байгуулж байгаа
олимпиад нээлттэй, ил тод, өндөр
зохион байгуулалттай болдог. Ер
нь математикаар явахаар зорьсон
хүүхэд залуучууд олон улсын
олимпиадад амжилттай оролцох
нь сайн сургуульд орох дөт зам
болж чаддаг.
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Сурталчилгаа
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга
байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10
цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны
өдрийн 14 цагаас – 17 цаг 30 минутын хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100
тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Бүртгүүлэхдээ: дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувийг мөн дуудлага худалдаанд оролцох
хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч
хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж-3,
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга
байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10 цагт
тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн
14 цагаас – 17 цаг 30 минутын хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот
өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Бүртгүүлэхдээ: дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувийг мөн дуудлага худалдаанд оролцох
хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч
хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж-3,
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ
ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах
албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 01 дугаар сарын 08-ний өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот
өрөөд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 01 дугаар сарын 07-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн
хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон
хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд тушааж баримтын
нэг хувийг авчирна.
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn
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Cabinet approves revision to
mortgage program

PM revokes his request to oust
Mayor Batbold

MNCCI releases biannual Bureaucracy Index

Top 20 Index grows 0.44 percent,
to 19,581.19 points

Mortgage financing to increase to MNT 500
billion.

CRCC approved 2019 Land Management Plan.

Overall index show improvement in public
sector bureaucracy.

Market cap stands at MNT 2.3 trillion.

ZGM: highlights
Politics

Deputy Foreign Minister of
Mongolia Battsetseg Batmunkh
represents the Government of
Mongolia at the 2018 Freedom
Online Conference hosted by
the Federal Foreign Office of
Germany in Berlin. Deputy Minister
B.Battsetseg introduced the
Government’s policy and position
on online freedom, human rights
and social media.
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Cabinet raises mortgage financing
and keeps interest at 8 percent

State Secretary of the Ministry
of Mining and Heavy Industry
Nandinjargal Ganbold receives the
delegates of the Chinese stateowned company, Inner Mongolia
Energy Investment Group Co., Ltd.
Chinese delegation expressed
their interest in partnering in coal
export and investment as well as
in the Mongolian energy sector
by constructing a thermal power
plant.

Economy

Ikh Khuree-2018 national retail
forum to kick-off today. The twoday event will touch upon three
key topics of legal and business
environment, technological
innovation and investment.
Top 20 Index grows 0.44 percent,
to 19,581.19 points. MSE A Index
rises 0.51 percent, to 9,269.08
points. MSE B Index increases 0.54
percent, to 8,625.26 points. Market
cap stands at MNT 2.3 trillion.

Society

Joint team of Mongolian University
of Science and Technology,
National University of Mongolia
and Kyushu Institute of Technology
holds its first online meeting on
satellite launching on the occasion
of the 60th anniversary of the
MUST. Sides plan on launching the
satellite in 2019 under the Birds-III
program.
Corruption in Educational Sector
and Prevention themed discussion
takes place. A study disclosed at
the forum shows that four out of
five parents pay certain kind of
briberies to educational sector
workers.

Cabinet resolves to
annually finance
MNT 500 billion
for mortgage
Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM
At its regular session yesterday,
the Cabinet approved the revision
to the mortgage program. Interest rate remained unchanged at 8
percent and the program will be
financed from the State Budget
and the Bank of Mongolia (BoM)
Officials highlighted that the annual
financing for the program, which
was MNT 300 billion, will be increased to MNT 500 billion.
Funding for the mortgage loan
will be reflected in the state budget and will be distributed to com-

Batsaikhan. S / ZGM©

mercial banks through the BoM
under trilateral contract between
the Ministry of Finance, Ministry
of Construction and Urban Development and the BoM.
Furthermore, the revision will
forbid commercial banks from
spending the program funding for
different purposes, rejecting loan
requests on groundless basis and
establishing mortgage agreement
that prevents citizens from settling
the debt before due.
The loan will be issued for apartments not bigger than 80 square
meters, built in accordance with
general urban development plan
of local municipality.
Mortgage revision also allows
loan access up to MNT 60 million
for individuals in building a private
house not bigger than 120 square
meters and energy efficient with
essential engineering. Maturity
of the loan will be not more than
360 months with an annual inter-

politics

2019 UB Land Management Plan approved

Citizens’ Representative Council
of the Capital (CRCC) held an irregular meeting yesterday. The council
discussed the ousting of Mayor Batbold Sundui, which was revoked by

Prime Minister Khurelsukh Ukhnaa,
and approved the 2019 Land Management Plan.
Regarding the dismissal of Mayor, the Prime Minister has submit-

ted an official letter to revoke his
request to dismiss Mayor Batbold;
thus, the CRCC could no longer
discuss the issue under the new
circumstances.
Later on, the council reviewed the
implementation of the 2018 Land
Management Plan, which includes
496 projects, and considered it satisfactory.
As for the next year’s plan, the
council highlighted that over 1,000
recommendations were received
from the CRCC, Municipality of
Ulaanbaatar and District Governor’s
Offices, and approved 658 projects
to be implemented next year.

public sector

MNCCI suggests eradication of papers to ease
bureaucracy
Under the support from the Asian
Foundation, Mongolian National
Chamber of Commerce and Industry (MNCCI) presented the biannual
Bureaucracy Index yesterday. Officials stated that this year’s index used
a different methodology, involving
over 2,000 public services. The
overall results show improvement
in bureaucracy of public services.
With the results from the study,
the MNCCI has prepared a recommendation on policy measures to
eradicate bureaucracy in public sector. 44 percent of entities involved
in the survey rated the state policy,
regulations and decision-making
process “unsatisfactory”, which is
29 percent higher than the 2015

survey; however, the “moderate”
and “satisfactory” evaluations were
also increased this year. Regarding
the quality, quickness and accessibility of public service, 17 percent
of surveyees considered it “satisfactory” and 50 percent answered
“moderate”.
Oyunchimeg Magvan, CEO of
MNCCI, remarked, “The overall
index totalled 2.51 points out of 5.
This year, we used the Australian
Chamber of Commerce and Industry
methodology to assess the bureaucracy index. Thus, it is difficult to
compare the results with previous
reports. On the resolution side, we
focused on the practice of Georgia. The country reduced human

involvement and replaced public
services with IT solutions to eradicate bureaucracy. Same measures
were observed in several organizations. We believe this practice can
be installed this in Mongolia. The
number of documents required in
operating business must be reduced.
The overall survey shows positive
results; however, the high number of
required documents demand bureaucracy and more time. A single document is taking 7-14 working days to
settle and that is a huge obstruction
to businesses. In cooperation with
the Asian Development Bank, we
are implementing another one-stop
e-service and training public servants
within its framework.”

est of eight percent and minimum
downpayment of 30 percent of total
price. Loan-to-value ratio must not
be higher than 70 percent.
The lender must be over 18 years
of age and legally capable, who
has no outstanding loan debts or
payables that must be repaid in
compliance with court decisions,
must be a first-time buyer and have
a collateral to receive mortgage.
As of September, a total of MNT
233 billion worth mortgage was
issued to over 2,700 borrowers.
IMF program prevents
mortgage interest
reduction
After the session, Minister of
Construction and Urban Development Badelkhan Khavdislam held
a press conference and commented
on the Government’s inability to
reduce mortgage loan interest rate
and downpayment.
“Due to our involvement with the

International Monetary Fund (IMF)
program, we are in no position to
reduce down payment and interest
rate of mortgage program.

•

Mortgage program will be
financed from the State Budget and commercial banks.

•

The revision allows loan
access up to MNT 60 million
for building a private house
not bigger than 120 square
meters.

•

Loan conditions to ease
in 2020 after the program
is transferred to Ministry of
Finance from BoM.
As negotiated with the IMF,
the program will be transferred
from the BoM to the Ministry of
Finance on January 1, 2020. Loan
conditions could be eased off

when it happens,” addressed Mr.
Badelkhan.
He highlighted that the revision
focuses more on housing ger district households as it will allow loan
access to people who are willing to
construct accommodation specified by the general urban plan and
first-time buyers will only be able
to purchase accommodation built
within the frame of city replanning.
According to a study conducted by the Ministry of Finance and
BoM in May,
● 42,000 people are currently
looking for rental apartments,
● 33,000 people in UB are willing to purchase accommodation with 30 percent downpayment and 14,000 in other
provinces.
As of September, a total of MNT
115 billion has been financed from
the state budget and MNT 220 billion from the BoM to finance the
mortgage program.

RSPCA to address animal cruelty
in Mongolia
From when I was a little girl, I
have had a deep compassion for
how animals are treated and how
we take care of them. A passion that
was instilled in me by my parents
who taught me the values and importance of showing empathy and
compassion for all sentient beings.
My name is Tina Terblanche a
British Citizen based in Ulaanbaatar due to my husband’s work.
I have worked with animals most
of my adult life working in South
Africa as an Animal Welfare Inspector and Chairperson for the
SPCA-Society for the Prevention
of Cruelty to Animals, manager of a
project breeding disease-free buffalo and working in veterinary clinics
in the United Kingdom, Australia,
South Africa and Cyprus all the
while gaining invaluable knowledge and skills that have served
me well throughout my career in
animal welfare.
For the past eight months I have
facilitated a visit for the Head of
RSPCA International (Royal Society for the Prevention of Cruelty to
Animals) Paul Littlefair and David
Coggan RSPCA Humane Education Consultant who are scheduled
to arrive in Mongolia on Sunday
9th December 2018 to commence
a five-day first-time exploratory
visit to Ulaanbaatar.
RSPCA dates to almost 200 years
ago when in 1822, United Kingdom became the first country in
the world to have a Law passed
by the Houses of Parliament - an
Act to prevent the cruel and im-

proper treatment of cattle. In 1824
the world’s first animal welfare
charity was founded which later
in 1840 was granted its Royal status
by Queen Victoria to become the
Royal Society for the Prevention of
Cruelty to Animals as it is known
today. To date RSPCA is one of the
world’s oldest and largest animal
welfare organizations and one of
the largest charities in the United
Kingdom.
RSPCA International develop
and deliver animal welfare education programs to schools, universities and community groups
educating children, students,
professionals, school heads and
teachers. Working with Ministry
of Education, Ministry of Agriculture and Ministry of Environment
supporting and providing resources on farm animal health, wildlife
conservation management, animal
welfare management, stray animal,
research and laboratory animals,
food and public safety and sustainable agriculture and environment.
This exploratory visit will include meetings with Government
officials including Ministers as well
as animal related NGO’s and heads
of schools and universities. RSPCA
International look forward to this
opportunity to share their experiences and explain the science of
their educational process gathered
through existing Animal Welfare
Education programs that they carry
out in around 20 countries across
Europe, Africa and Asia including
China, Taiwan and Korea.

Science has provided evidence
that animals are sentient beings and
has demonstrated their emotional,
cognitive and behavioral capacities
proving that animals experience
feelings as well as the ability to
suffer emotionally and physically
through cruel or unkind treatment.
Animals across the world are valued components of communities
providing food, clothing, companionship and transportation and in
Mongolia animals are not only economically but also culturally and
traditionally very significant. They
are among the leading elements that
define Mongolian identity and lifestyle. Societally such important,
they constitute a major source of
national income. Therefore, education about and arrangements for
animal welfare are prominent for
Mongolia and Mongolians.
Animal Welfare Education develops an understanding of animal
sentience which will help to facilitate positive attitudes and behavior
towards animals.
We would like to take this opportunity to sincerely thank Ahmet
Yazal the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the
Republic of Turkey for his invaluable assistance, advice and support
in this project and for opening his
doors of the Turkish Embassy to
conduct the meetings. And to the
Kempinksi Hotel Khan Palace for
generously and kindly offering
sponsorship of accommodation
and breakfast for the RSPCA International Officials.
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Өдрийн хэмнэл
ТВ ХӨТӨЛБӨР

ОНЦЛОХ үзвэр

Бүхнийг эвдэгч Ральф
эргэн ирлээ

09.50 Иргэдийн эрхзүйн
боловсролд /давталт/
15.20 Судар бичгийн алтан
сан: Анагаах ухааны
дөрвөн үндэс

Raphaela Gromes&Julien Riem
Хэзээ: 2018.12.06-ны 19.00 цагт
Хаана: Улсын филармони
Тасалбарын үнэ: ^25 мянга

П.И Чайковский “Шелкунчик” балет
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2018.12.15-16-нд
Тасалбарын үнэ: ^10-40 мянга

15.40 “Нээлттэй хором”
нийгмийн ток шоу
/давталт/
17.50

“Шинжлэх ухааны цаг”
хөтөлбөр

21.10

“Соёл-Эрдэнэ”хөтөлбөр

22.15 “Цагаан боол” ОАК 4-р
анги

07.30 “Бүрэн тайлбар”
нэвтрүүлэг

Ж.Чулуун “Уран хас” балет
Хэзээ: 2018.12.08-ны 17.00 цагт
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

“Хувьсахуй” бүжгийн тоглолт
Хэзээ: 2018.12.06-ны 17.00 цагт
Хаана: Corporate Convention Centre
Тасалбарын үнэ: ^30-80 мянга

11.00 “Блумбергийн ярилцах
цаг” нэвтрүүлэг
14.00 “Технологийн шийдэл”
нэвтрүүлэг
20.00 “Made In Mongolia"
нэвтрүүлэг
20.30 “Эврика” нэвтрүүлэг
22.00 “Дэвид Рубенштэйний
шоу” нэвтрүүлэг

09.00 “Шидтэнүүдийн клуб”
хүүхэлдэйн кино
7.9-10-р анги
11.15

“Би эндээс явахгүй” уянгын
драмын жүжиг
Хаана: УДЭТ
Хэзээ: 2018.12.08-ны 18.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^10-25 мянга

ЦАГ АГААР
XII.06
-19o 8 м/с
-25o 5 м/с

Улаанбаатар

Үүнийг хэрхэн хийдэг
вэ?

XII.07
-19o 8 м/с
-28o 6 м/с

Бага зэргийн цас

-1o
-17o

-6
-15o

БАЯН-ӨЛГИЙ

3o
-10o

20.45 “Аяыг таа” шоу
нэвтрүүлэг

2o
-15o

ХӨВСГӨЛ

o

3o
-12o

0o
-11o

23.10 “Көсем” ОАК 2.74-р анги

ТӨВ

АРХАНГАЙ

ӨВӨРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

1o
-12o

10.30 “Хуульгүй хуульч”
Солонгосын ОАК 9-р
анги

3
-11o

БАЯНХОНГОР

1
-13o
o

-4o
-16o

ХЭНТИЙ

-4o
-20o

СҮХБААТАР

ГОВЬ-СҮМБЭР

-4o
-17o

-2
-15o
o

ДУНДГОВЬ

o

-1o
-14o

ӨМНӨГОВЬ

2o
-12o

13.30 “Ан амьтдын ертөнцөөр”
/season-9/ 3-р хэсэг
17.30

“Мөрдөгч хүүхдүүд” ОАК
/season-2/ 37,38-р хэсэг

1
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фото агшин

20.00 “Гранд зочид буудал”
Испанийн ОАК 59-р анги
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21.30 “Хавай 5-0” /season-8/
24-р анги

Зурхай

Билгийн тооллын 26
Өвлийн тэргүүн харагчин гахай
сарын найман цагаан мэнгэтэй
хар бич өдөр
Үс засуулбал: Сүлд тэнэж одно
Наран ургах, шингэх: 08.23-17.06
Барилдлага: Үл тохирох
Шүтэн барилдлага: Авахуй
Суудал: Ус

ЗГМ: Үгийн сүлжээ
1

2

3

4

5

6

9

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

БОСООГООР:
2. Латин Америк дахь
коммунизмын өлгий гэгддэг улс
3. Мадаг
5. Охины хүүхэд
7. Зарим хүмүүс хятад хүнийг
нэрлэдэг нэр
8. Германы алдартай автомашин
9. Цөлжилт үүсгэхэд нөлөөлдөг
мал

20

и м и ж

10. Нас гүйцсэн агталсан эр ямаа
12. Хүргэн, бэрийн талынхан
13. Хөгжмийн нэгэн урсгал
14. ... саар
15. Уцаар
16. Харвах зэвсэг
17. Аялал
Хөндлөнгөөр:
1. Чингиз Айтматовын "Цаазын

Олон улсын дуулаачдын шүүгч,
Монголын концертын төвийн
захирал
18. Үндэсний томоохон үйлдвэр
19. Авто раллигаар алдаршсан
Африкийн хот
20. Үргэлжилсэн үгийн том
зохиол

тавцан" зохиолын өлөгчин
чонын нэр
4. Хамгийн олон хүн амтай тив
6. Цэргийн цол
11. Монгол Улсын хурц арслан,
бөх тайлбарлагч агсан
10. Хойд зүгийн гол
15. МУАЖ, Буриад улсын УГЗ,
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Өмнөх дугаарын хариу / 12.05

Аргын тооллын арванхоёрдугаар
сарын 6, Бархасвадь гараг.
Билгийн тооллын 29, Онгоц
одтой, хар бич өдөр.
Өдрийн наран 08.23 цагт мандан,
17.07 цагт жаргана. Тухайн өдөр
хулгана жилтнээ аливаа үйл хийхэд
эерэг сайн ба үхэр, луу, хонь, нохой
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр хууль цааз
гаргах, батлах, хэрэглэх, хулгай
дээрмийг номхотгох, гэмтнийг
шийтгэх, мал адгуус номхруулах,
сан тавиулах, угаал үйлдэх, бүжиг
наадам хийх, цэцэрлэг байгуулах,
хур оруулах, дарханы үйлд сайн.
Хувцас эсгэх, шинэ хувцас өмсөх,
зөвлөгөө хийх, сэтгэлд сэвтэй газар
очиход муу. Өдрийн сайн цаг нь
хулгана, үхэр, луу, могой, хонь,
нохой болой. Хол газар яваар
одогсод зүүн зүгт мөрөө гаргавал
зохистой. Үс шинээр үргээлгэх буюу
засуулахад тохиромжгүй.

Б.Хасуй / ЗГМ©

Үдшийн Улаанбаатарын нэгэн төрх

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

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

(Өмнөх дугаарын хариу)

1
4
9
8
5
7
3
6
2

ДОРНОГОВЬ

1o
-13o

11.40 “Пэппа торой”
хүүхэлдэйн кино /
season-2/ 14-16-р анги

5
3 1 9 6

1
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2 9 5
1 6
8
3 2
6
9
3

ДОРНОД

-3o
-16o

6

7

9 8

0o
-17o

o

8

Үүлшинэ

0o
-16o

2
-18o

ЗАВХАН
ХОВД

Үүл багасна

СЭЛЭНГЭ
БУЛГАН

-2o
-18o

XII.10
-23o 7 м/с
-32o 6 м/с

ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН
УВС

XII.09
-24o 7 м/с
-30o 6 м/с

XII.08
-22o 9 м/с
-29o 4 м/с

Багавтар үүлтэй

Ялимгүй цастай

“Бяцхан оцон шувуу
Пороро” хүүхэлдэйн
кино 4.25-26 1.1-4-р анги

“Шоколадтай шинэ жил” харшийн
сүлд модны наадам
Хаана: МҮЭСТО
Хэзээ: 2018.12.09-ний 13.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^35 мянга

ЗГМ: СүдоКҮ

13.00 Монголчууд XX зууны
эхэнд нэвтрүүлэг
16.10

эсрэгээрээ эргэж байлаа. Энэ үед
хуучны найз болох бяцхан охин
Ванеллопе түүнд дахин тусална.
Walt Disney кино компанийн
бүтээл Ralph Breaks the Internet
хүүхэлдэйн кино арваннэгдүгээр
сарын 30-наас “Өргөө” кино
театрын дэлгэцнээ гарч эхэллээ.
Энэхүү хүүхэлдэйн киног 175 сая
ам.долларын өртөгтэй хийсэн
бөгөөд нээлтээ хийснээс хойш
хэдийн 208 сая ам.долларын
орлого олоод байна.

орчихов.
Ральфид шинэ ертөнц өнгөлөг,
сонин харагдлаа. Гэвч Ральфын
бүхнийг эвддэг зан огт
өөрчлөгддөггүй. Тэрбээр нэг
тоглоомноос нөгөөд шилжих
бүртээ бүхнийг балгас болгож
орхино. Гэхдээ гол баатар
маань хорон санааны үүднээс
ингэж аашлаагүй бөгөөд түүний
төрөлх зан нь ийм юм. Хийж
буй зүйлдээ гэмшиж, бүхнийг
засах гэж оролдох бүрт бүх зүйл

Хүрсэн бүхнээ эвдэлж сүйтгэдэг
Ральф хэмээх компьютер
тоглоомын гол дүрийн баатрын
түүх дахин амиллаа. Зургаан
жилийн өмнө дэлгэцнээ гарсан
анхны ангид тэрбээр компьютер
тоглоомын ертөнцөөр аялдаг.
Харин энэ удаа Ральф компьютер
тоглоомын ертөнцөөс
уйдаж, өөр газраар аялахаар
шийджээ. Гэтэл программистын
санаандгүй алдаанаас болж
интернэтийн сүлжээ рүү
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Эдийн засаг

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоох
үйлсийг Британи, Дани хошуучиллаа

Хятадын хөрөнгийн менежментийн шинэ
зохицуулалт

“Багануур” ХК 3.2 сая тонн нүүрс
олборложээ

Дэлхийн 25 улсыг уур амьсгалын өөрчлөлтийг багасгахад
оруулж буй хувь нэмрээр нь эрэмбэлжээ.

Хөрөнгө оруулалтын зөвшөөрөгдөх үнэмлэхүй доод
хэмжээний хязгаарлалтыг авч хаялаа.

Тус компани энэ онд нийт 4.1 сая тн нүүрс олборлохоор
төлөвлөсөн.
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Дэлхий

Худалдааны
эвлэрэл зах зээлд
тодорхойгүй
байдал үүсгэв
BBM©

Эндрю Майеда
Буэнос Айрест уулзсан Трамп,
Ши нарын тохиролцооны дараа
Хятадын тал лхагва гарагт
анх удаа албан ёсны мэдэгдэл
хийлээ. Уг мэдэгдэлд “Уулзалт
маш амжилттай болсон. Хэлэл
цээгээр хүрсэн тохиролцоог
хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй
байна” гэсэн боловч чухам юу
хийх талаар тодорхой зүйл
мэдээлсэнгүй. Бээжин АНУ-ын
шинэ тариф тогтоох тулгалтыг
90 хоног хойшлуулсан хугацаанд
худалдааны хэлэлцээрийг урагш
луулж, тусгай зүйлүүдийг нэн
даруй хэрэгжүүлж эхлэхээ амлав.
Хятадын Худалдааны яамнаас
гаргасан уг баримт бичигт
хэлэлцээ амжилтад хүрэхгүй
бол Вашингтон тарифыг буцаан

тогтоохоор сүрдүүлснийг дурд
сангүй.
Өнгөрсөн даваа гарагт дэлхийн
зах зээлд баяртай мэдээ сонсогдсон
боловч маргаашнаас дэлхийн хоёр
том эдийн засаг юу тохиролцсон
талаар эргэлзээ төрж эхэлжээ.
Deutsche банкны олон улсын
эдийн засагч Торстен Слок “Зах
зээл бодлоо цэгцлэхийн тулд илүү
нарийн мэдээлэл хүсэж байна. Энэ
цэгээс хойш худалдааны дайн
хурцдах уу, эсвэл намдах уу гэдэг
нь тодорхойгүй үлдлээ” гэжээ.
Трамп, Шигийн тохиролцоо хэд
хэдэн асуулт үүсгээд буй.
Хятад юу худалдан
авах вэ?

Тодорхойгүй. Цагаан ордны
мэдэгдэлд Хятадын тал үлэмж

хэмжээний хөдөө аж ахуй, эрчим
хүч, аж үйлдвэрийн болон бусад
бүтээгдэхүүн худалдан авахыг
зөвшөөрсөн гэж онцолсон. АНУын Сангийн сайд Стивен Мнучин
Fox телевизэд ярихдаа Хятадын
худалдааны үүрэг 1.2 их наяд
ам.долларт хүрэхээр байгаа авч
түүнийг цаасан дээр буулгах
ёстой гэсэн байна. Гэхдээ Бээжин
нэмж бараа худалдан авахыг
зөвшөөрсөн гэсэн боловч хэмжээг
тодруулаагүй. Тэр нь АНУ-ын Хя
тадтай хийх худалдааны 336 тэр
бум ам.долларын алдагдлыг багас
гах эсэх нь тодорхойгүй байна.
Хятадын хүсэж буй “бүтцийн
өөрчлөлт” юу вэ? 90 хоногийн
хэлэлцээний явцад Хятадын
тал технологи шилжүүлэх,
оюуны өмчийг хамгаалах,

цахим хулгай гэх мэт асуудалд
“бүтцийн өөрчлөлт” хийх арга
хэмжээ авах тухай зөвшилцсөн
гэж буй. Энэ бол хоёр талын
зөрчилтэй асуудлын өчүүхэн
хэсэг. Вашингтон Хятадын талд
Америкийн компаниудын нарийн
технологийг хүчээр шилжүүлэн
авах буюу хулгайлан эдийн засгаа
шинэчилж байна гэж буруутгадаг.
Түүнчлэн Трампын захиргаа
хиймэл оюун ухааны хөгжилд
тэргүүлэх Хятадын санаархлыг
сөрж байгаа. Хэрэв АНУ дээрх
асуудлаар буулт хийлгэж чадвал
томоохон хэлцлийн суурь болно.
Энэ чиглэлд зарим дэвшил гарсны
дотор Хятадын эрх баригчид
оюун өмчийн хулгайд холбогдсон
компаниудад шийтгэл хүлээлгэхээ
зарласан.

Азийн хувьцаа унаж, бонд дээшилж байна
Адам Хэй
Аравдугаар сарын дундуур
Уол Стритийн хувьцаа хамгийн
ихээр унаснаас хойш Азийн
хувьцаанууд уруудсан хэвээр
байгаа худалдааны эвлэрлийн
талаар Трампын өөдрөг үгийг
Хятадын тал албан ёсоор дэмж
сэн явдал фьючерсийн үнийг
өсгөлөө. Хонконгийн бирж
уналтыг тэргүүлсэн бол Шанхай,
Сиднейд хувьцаа уруудсан
боловч S&P 500 индексийн 3.2
хувьтай уналтын түвшинд арай
хүрсэнгүй. Бямба гарагт зарласан
Трамп, Шигийн тохиролцооны
дараа Хятадын Худалдааны
яам хэлэлцээр хуваарийн дагуу

явагдаж, тодорхой зүйлээр шийд
вэр гаргана гэж мэдэгдсэн нь
хөрөнгө оруулагчдын найдварыг
дээшлүүлэв.
Гэхдээ Сангийн яамны 10 жи
лийн бондын өгөөж 2.91 хувиар
огцом доошилсон явдал худал
дааны талаар өөдрөг төлөвийг
сүүдэртүүллээ. Эндээс үзэхэд
бондын арилжаачид өсөлт сул
байх дохио өгч буй бололтой.
Нью-Йоркийн Холбооны нөө
цийн ерөнхийлөгч Жон Уильямс
бодлогын хүүг цаашид өсгөхийг
дэмжинэ гээд эдийн засгийн
төлөвийн тухайд эерэг үнэ
лэлт өгсөн юм. АНУ-ын урт ба
богино хугацааны бондын өгөө

жийн ялгаа багасаж байгаа нь
санхүүгийн хувьцаанд дарамт
боллоо.
Токиод ч мөн төстэй хөдөлгөөн
ажиглагдаж, Японы хэт бага
өгөөжтэй 10 жилийн бонд бас
урууджээ. Эдгээр эрсдэл дээр
Британийн Ерөнхий сай
дын
Брекситийн төлөвлөгөө пар
ламентын эсэргүүцлийг давж
чадахгүй бол “хатуу Брексит”
буюу дүрэмгүй тоглоом бодитой
болох аюул бий. Түүнчлэн
фьючерсийн түвшин S&P 500гийн хагас жилийн дунджаас
доошилсон явдал АНУ-ын
техникийн гол хувьцаануудын
уналтад түлхэц боллоо.

Хэдийгээр АНУ-ын эдийн
засгийн албан ёсны өгөгдөл сайн
өсөлт харуулж байгаа ч зарим
хөрөнгө оруулагч 2020 оноос
Холбооны нөөц бодлогын хүүгээ
танаж эхэлнэ хэмээн таамагласан
байна. Свопын зах зээл хүү өсөх
дээд цэгийн хугацааг 2019 оны
эцэс буюу 2020 оны эхэн болгож
цаашлуулсан бөгөөд энэ цэг
хүртэл Холбооны нөөц бодлогоо
чангатгах үйл явц үргэлжилнэ
гэж шинжээчид үзэж буй. Үүний
сацуу өсөлт нь таамгаас доогуур
гарсан учир Австралийн долла
рын ханш суларч, Нью-Йоркийн
бирждээ нефтийн баррель нь
буцаад 53 ам.доллар руу уналаа.

шинэ хууль харууллаа. Цагаачдыг
хүчтэй эсэргүүцдэг орны хувьд
энэ бол нэлээд зоригтой алхам
юм. Засгийн газар хэлний
дадлага, орон байрны талаар
ярьж буй боловч уг төлөвлөгөө
тодорхой зүйл багатай харагдана.
Тухайлбал, япон хэлний багш
нарын 60 хувь нь сайн дураар
ажилладаг ахмадууд бол
гадаадынхан байр хөлслөх гэхээр
голдуу татгалзсан хариу авдаг.
Хувийн салбар эдгээр асууд
лыг шийдэхээр ажиллаж байгаа
авч цагаачлалын хууль зарим нэг
том асуулт үүсгэсэн. Япон улс
уг асуудлыг тойрсоор байх уу?
Абэ шүүмжлэлтэй тулгарахаас

Хөрөнгө оруулагчид улам бүр
эргэлзэж эхэллээ. Гэвч өөдрөг
байх нэг шалтгаан бий. Ноён
Трамп хоёр талын хэлэлцээрийг
амжилтад хүргэхэд хувийн нэр хүн
дээрээ дэнчин тавьсан. Тэрбээр
2020 онд дахин сонгогдоход чиг
лэсэн алхмуудаа эхэлсэн тул тохи
ролцоог хэрэгжүүлэх улс төрийн
сэдэл өндөр байгаа. Гэвч Хятадын
удирдлага улсын системд тул
гуурласан эдийн засагтаа томоохон
шинэчлэл хийхээс түдгэлзэж буй.
Гэтэл худалдааны тэнцвэрийг
тогтооход Хятадад шинэчлэл
шаардлагатай гэж эдийн засагчид
ярьдаг. Ямартай ч ноён Трамп “Би
тарифын хүн” гэж жиргэснээс үзэ
хэд гохоо дарахад бэлэн байгаа
бололтой.

Хашоггийн үхэлд Саудын хунтайж
буруутай гэжээ
Сэтгүүлч Жамал Хашоггийн
амийг хөнөөсөн хэрэгт
Саудын Арабын угсаа
залгамжлах хунтайж
Мохаммед бин Салман
үүрэг гүйцэтгэсэн гэсэн
Тагнуулын төв газрын
мэдээлэлтэй танилцсан
АНУ-ын сенатчид уг
мэдээлэлд итгэж буйгаа илэрхийлэв. Сенатын гадаад хэргийн
хорооны дарга Боб Коркер хэлэхдээ “Хэрэв шүүхээр орвол
Салманы буруутайг 30 минутын дотор нотолж болно. Хунтайж
аллагыг чиглүүлсэн гэдэгт ямар ч эргэлзээ алга” гэсэн юм.
Сенатч Линдси Грэм “Тэндээс дарийн утаа биш хөрөөний цус
үнэртэж байна” хэмээн зэвүүцжээ. Ирэх долоо хоногт АНУ-ын
сенат Йемен дэх Саудын цэргийн ажиллагаа хүмүүнлэгийн
гамшигт хүргэсэн талаар тогтоол гаргахаар бэлтгэж байна.

Tesla компанийн хувьцааны
үнэ наймдугаар сараас
хойш хамгийн дээд цэгтээ
хүрч, мягмар гарагт нэгж нь
360 ам.долларт хүрлээ. Ийм
өсөлт хөрөнгө оруулагчдыг
тайвшруулахын сацуу
Model 3-ын үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэх замаар ашгийг
өсгөх найдвар төрүүлэв. Гуравдугаар сарын 1-ний байдлаар
Tesla 920 сая ам.долларын өртэй бөгөөд төлөх боломжийг
нээх хувьцааны үнэ нь 360 юм. Энэ түвшин дээр тогтож
чадвал цахилгаан машин үйлдвэрлэгч өрөө бэлэн мөнгөөр бус
хувьцаагаар төлөх чадвартай болно. Компанийн захирал Элон
Маск гуравдугаар улиралд хамгийн их ашиг олсныг мэдээлээд
үүнд Model 3-ын үйлдвэрлэл асар чухлыг онцолсон байна.
BBM©

байна. Барилга, халамжийн
үйлчилгээ зэрэг хэд хэдэн салбарт
ажиллах хүчний дутагдал хурц
мэдрэгддэг. Урт хугацааны
төлөв бүр ч түгшүүртэй. Саяхны
таамгаас үзэхэд Японы хүн амын
тоо 2065 он гэхэд өнөөгийн
түвшнээс гуравны хоёроор
буурна гэсэн тооцоо гарсан.Тэр
үед дөрвөн япон хүний нэг нь 75аас дээш настай байх аж.
Ерөнхий сайд Абэгийн за
хиргаа техникийн дадлагын
хөтөлбөр өөр гадаадынхныг
санас
наас олноор оруулжээ.
Гэхдээ иймэрхүү арга хэмжээ
ажиллах хүчний дутагдлыг
нөхөхгүйг хүлээн зөвшөөрснийг

АНУ-ын хэлснийг хэлэхгүй
байгаа нь сайны дохио биш.
Жишээ нь, Бээжин технологийн
асуудлаарх хэлэлцээний эцсийн
хугацаа 90 хоног гэдгийг мэдэг
дэлдээ дурдсангүй. Хятадууд
Вашингтон зах зээлээ илүү
нээхийг санал болгосон гэсэн
авч АНУ энэ тухай ярихгүй бай
гаа. Хятадын дээд удирдлага
худалдааны эвлэрлийн талаар
албан ёсны хариугаа боловс
руулж амжаагүй байгаа гэж
албаны нэг хүн ярьсан. Гэтэл
АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн twitter-э бичсэнээс үзвэл Хятадын тал
Америкийн автомашины тарифыг
40 хувиар бууруулахыг амласан
гэсэн авч Цагаан ордон уг тоог
няцаажээ.

Худалдааны дайн төгсөх үү?

Tesla өрөө төлж чадахаар боллоо

Япон улс цагаачлалын бодлогоо
шинэчлэх үү
Редакцын зурвас
АНУ, Европын улстөрчид
хүртэл гадаадынхан олноор
ирэхийг шүүмжилдэг болсон
хэдий ч дэлхийн хамгийн
тусгаарлагдмал үндэстний нэг
болох Япон улс цагаачлалын
бодлогоо шинэчлэхэд ойртжээ.
Парламентын доод танхимаар
батлагдсан шинэ хуулиар тус улс
хоёр төрлийн гадаадын ажилчдад
үүд хаалгаа нээхийг зөвшөөрөв.
Япон хэл зохих түвшинд
сурснаа нотолж чадсан доогуур
мэргэжлийн ажилчид 14 салбарт
ажиллах таван жилийн виз
хүсэх эрхтэй болж байна. Өндөр
мэргэжлийн ажилчдын хувьд
хугацаагүй сунгах виз олгох
ба гэр бүлээ авчирч болно.
Тэд 10 жил ажилласны дараа
байнгын оршин суугчийн визэнд
хамрагдах эрх нээгдэнэ. Засгийн
газар уг хуулийг сонгуулиас өмнө
дээд танхимаар батлуулахыг
хичээж буй. Хэрэгжээд эхэлбэл
нэлээд сайн үр дүнд хүргэх нь
дамжиггүй. Японд шинэ хүмүүс
хэрэгтэй байгаа нь маргаангүй
асуудал. Дөнгөж хоёр хувьтай
эндхийн ажилгүйдлийн түвшин
1990-ээд оны эхнээс хадгалагдаж

Хятад юу хэлэв?

эмээн тодорхой хариулт өгөхгүй
байгаа. Японы олонх компани
гадаадынхныг ажилд авахаас
татгалздаг хэвээр. Учир нь дотоо
дын ажилтнууд гаднынхантай
хамтран ажиллахад бэлэн бус
гэж үздэг аж.
Ийм хандлага гадаадын
авьяастнуудын замыг хаадаг.
Сүүлийн судалгаанаас үзэхэд
Азид ажил хайхад Японыг хам
гийн тохиромжгүй газраар
тодруулжээ. Тайвань, Өмнөд
Солонгос, Сингапур гээд Хятад
хүртэл дээгүүр жагсаж байхад
Япон сэтгэхүйгээ өөрчлөх цаг
иржээ.

Хэджийн “зэрлэгүүд” Европын телекомыг онилов
Телекомын компаниуд
найдвартай өгөөж
хуваарилдаг тул хөрөнгө
оруулагчдын хувьд сайн
ажлын морь байв. Гэтэл
тус салбарын хувьцаа
хэлбэлзэж, 2015 оноос
хойш үнийнхээ дөрөвний
нэгийг алджээ. Үүний
цаана АНУ-д байрлалтай хэдж сангууд Европын телекомын
томоохон компаниудын хувьцааг худалдан авч, утасны
хуучин шугамуудыг хаах эрс тэс шийдэл тулгасан байна. Ийм
төлөвлөгөөг Италид анхлан хэрэгжүүлж, Америкийн тэрбумтан
Сингерийн Elliott сан Telecom Italia-ын хувьцааны 8.9 хувийг
худалдан аваад өнгөрсөн сарын 13-нд захирлыг нь зайлуулав.
Утасгүй холбоо цэцэглэж буй үед Европын телеком компаниуд
хэджийн стратегийг дагахаас өөр аргагүй болж буй бололтой.
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Эдийн засаг
Дэлхий
Саудын Арабын газрын тосны
сайдын тайлбар гарахын өмнөхөн
фьючерсын үнэ баррел нь 54.55
ам.доллар хүрч сүүлийн арав
хоногийн үнэмлэхүй амжилт
тогтоогоод байжээ.
Ирэх оны хоёрдугаар сард
нийлүүлэх Brent-ийн үнэ
Лондоны ICE Futures Europe
биржид 33 центээр унаж, баррел
нь 61.36 ам.доллар боллоо.
Мягмар гарагт Brent-ийн сүүлийн
50 хоногийн дундаж үнэ 200
хоногийн дунджаасаа ч доош
орж death cross гэгддэг ноцтой
бууралтын чиглэл заав.
API-гийн шинэ тайланг үзвэл
АНУ-ын газрын тосны бэлэн
нөөц өнгөрсөн долоо хоногт
5.36 сая баррелд хүрчээ. Газрын
тосны бэлэн нөөцийн зэрэгцээ
бензин, дизелийн түлшний нөөц
ч ихэссэнийг тус байгууллага
дурдлаа.
Байдал тогтворгүй ч ирэх оноос
газрын тосны үнэ “тогтвортой
сэргэнэ” хэмээн таамаглаж
байгаагаа UBS AG мягмар гарагт
мэдэгдэв. “ОПЕК-ийн гишүүд
бүгд олборлолтоо бууруулах
шийдвэр хэвээрээ байгаа”-г тус
банкны гаргасан анхааруулгад
тайлбар
лажээ. Гэхдээ л тус

Вена хотноо
эхлэх
уулзалтаар
“юу болохыг
хэлэхэд эрт
байна” хэмээн
Саудын
Арабын Эрчим
хүчний сайд
анхаарууллаа.

Саудын Арабын хоёрдмол нөхцөл
газрын тосны үнийг унагав
Олборлогчид
нийлүүлэлтээ
багасгах эсэхийг
таахад хэт эрт
байна
1

“Газрын тосны эрэлт нийлүү
лэлтийн талаарх бие биеийнхээ
бодлогыг сонсож, улс орных
нь олборлолтын цаашдын
төлөвлөгөөг мэдэж авахаар нэг

дор цугларах шаардлагатай
байна” гэж тэрбээр сануулсан
юм.
Азийн үйлчлүүлэгчдийн
худалдан авах сонирхлыг
өдөөхийн тулд Саудын Араб
үнээ бууруулсан тухай саяхны
мэдээлэлтэй зэрэг шахам сайдын
тайлбар гарлаа. Мөн Саудын
Арабын угсаа залгамжлах
хунтайж Мохамед бин
Салман, ОХУ-ын Ерөнхийлөгч
Владимир Путин нарын хийсэн
олборлолтын тохиролцооноос
хэдхэн хоногийн дараа энэхүү
анхааруулга гарлаа.

“Үнэ сайжрах дохио лав биш”
хэмээн Нью-Йорк дахь Mizuho
Securities USA-гийн фьючерс
эрхэлсэн захирал Боб Йогер үзэж
байна. Эрэлт суларсан гэх юм уу
олборлолтоо багасгах тухай энэ
бүх яриа хоосон ам бололтой.
Нью-Йоркийн Таваарын
Биржид үдээс хойш 16.32
цагийн байдлаар нэгдүгээр сард
нийлүүлэх West Texas Intermediate-ийн (WTI) үнэ 32 центээр
унаж, баррел нь 52.63 ам.доллар
болов. Урьд нь даваа гарагт WTIийн үнэ 30 центээр өсөж, баррель
нь 53.25 ам.доллар хүрсэн юм.

Саудын Арабаас үүдэн газрын тосны үнэ хэлбэлзлээ
(Баррель, ам.доллар)
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Баррель нь 52.95 ам.доллар

картел 2014 онд олборлолтоо
зохицуулахаас татгалзсаны
улмаас газрын тосны үнэ шалдаа
буусан хуучин түүхийг олборлогч
нар санасаар байгаа юм.
ОПЕК-ийн бусад гишүүд
ч олборлолтоо бууруулах цаг
болсныг анхааруулж эхэллээ.
Арабын Нэгдсэн Эмиратын
Эрчим хүчний сайд Сухаил
Аль Мазруэй ч гэсэн бууруулах
шаардлагатайг саяхан мэдэгдсэн.
Иракийн Эрчим хүчний сайд ч
улс орон нь газрын тосны зах
зээлээ тэнцвэр бариулахаар
чармайж байгааг мэдэгдлээ.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоох үйлсийг
Британи, Дани хошуучиллаа
Лондоны
Империал
Коллежоос улс
орнуудыг цэвэр
эрчим хүч болон
олборлодог
түлш, цахилгаан
автомашины
хэрэглээ,
нүүрстөрөгчийн
хадгалуур,
эрчим хүчний
үр ашигтай
байдлаар
шалгаруулсан нь.
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Рэйчэл Моррисон
Их Британи улс нүүрсэн
галлагаат цахилгаан станцуудаа
цөөрүүлсэн нь уур амьсгалын
өөрчлөлтийг сааруулах дэлхий
нийтийн үйлсэд хошуучилсныг
лхагва гарагт нийтэлсэн шинэ
судалгаа харууллаа.
Дэлхийн 25 улсыг уур амьс
галын өөрчлөлтийг багасгахад
оруулж буй хувь нэмрээр нь
эрэмбэлсэн жагсаалтад аж
үйлдвэрийн хувьсгалын өлгий
– Их Британи ердөө Данийн
дараа хоёрдугаарт оржээ.
Судалгааны тайланг эрчим
хүчний Drax Group компанийн
захиалгаар Лондоны Империал
коллежийн эрдэмтэд гаргасан
байна. Цахилгаан хөдөлгүүрт
автомашин хэрэглээнд нэвтэрч
буй хурдцаар Их Британи

тэргүүлжээ.
Уг судалгааны тайланг
Польшид болж буй НҮБ-ын
уур амьсгалын өөрчлөлтийн
жил тутмын хуралдаан дээр
нийтэд танилцуулсан юм.
Дэлхийн 200 орчим улсын 22
мянган төлөөлөгч оролцож буй
уг хуралдаанаар хүлэмжийн
хийн ялгарлыг бууруулахаар
гурван жилийн тэртээ Парист
тохиролцсон амлалтыг олон
улсын журам болгохоор хэлэлцэж
байна.
Одоогоор хүлэмжийн хий
багасгах үйлс “дэндүү алаг
цоог” байгааг Империал кол
лежийн Тогтвортой эрчим
хүчний тогтолцооны илтгэлийг
тавьсан Иэн Стаффель өгүүлэв.
“Эрчим хүч үйлдвэрлэлийн
тогтолцоог цэвэршүүлэхэд аварга

хүчин чармайлт гаргасан цагт
сэргээгдэх эрчим хүчний хүчин
чадал дэлхий нийтэд хурдан
өснө” хэмээн ноён Стаффель
үзэж байна.
Дэлхийн цахилгаан эрчим
хүчний 40 хувийг одоо ч нүүрс
нээс гаргасан хэвээр. Харин
ч Индонез, Энэтхэг, Япон
зэрэг Азийн улсад олборлодог
түлшний хэрэглээ өсөж эхэллээ.
Тэгвэл Их Британид нүүрснээс
эрчим хүч гаргадаг тогтолцоог
халах үйлс дэлхийн бусад аль
ч улсынхаас хурдацтай өрнөж
байна. Судалгааны тайланг
үзвэл, нэгдсэн вант улс эрчим
хүчний тогтолцооноосоо ял
гардаг хүлэмжийн хийг буу
руулсан хэмжээ дэлхийн зарим
хөгжингүй орныхоос хоёр дахин
их байгаа юм.

Хятадын хөрөнгийн менежментийн шинэ зохицуулалт
Хятадын том банкуудаас сал
бар
ласан хөрөнгийн менеж
ментийн компаниудад үйлчлэх
шинэ зохицуулалт нь 15 их наяд
ам.доллараар хэмжигдэж буй
фондын үйлдвэрлэлийн зах зээлд
нэвтрэхэд хэрэг болно.
Энэ долоо хоногоос хүчин
төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн
шинэ зохицуулалтаар хөрөнгийн
менежментийн сангууд үнэт
цаасанд шууд хөрөнгө оруулахыг
зөвшөөрч, хөрөнгө оруулалтын
зөвшөөрөгдөх үнэмлэхүй доод
хэмжээний хязгаарлалтыг авч
хаялаа. Хязгаарлалтыг авч
хаяснаар сангууд бусад активын
менежерүүдийн бизнест нэвтрэх
боломж бүрдэв. Урьд нь зөвхөн
тогтмол орлоготой бүтээгдэхүүнд
шууд хөрөнгө оруулахыг
зөвшөөрдөг байсан нь сангуудын

ашиг орлогод хязгаарлалт болж
байжээ.
Эрх баригчдын шийдвэр
давхар ашигтай байж болзошгүй.
Хятадын том банкууд төрийн
хяналтад ажилладаг. Иймд
хөрөнгийн урсгалыг энэхүү
хүрээлэлд эргэлдүүлснээр
санхүүгийн салбар дахь эрх
баригчдын хяналт ихэснэ. Гэхдээ
мөнгийг төрийн компаниудад
төвлөрүүлснээр Хятадад хөрөнгө
оруулалтын хамтын сан (mutual
fund) байгуулах арга эрэлхийлж
буй BlackRock Inc зэрэг хувийн
тоглогчдыг ч харгалзаж үзэхээс
аргагүй юм.
“Шинэ зохицуулалт нь банкууд,
хөрөнгө оруулалтын хамтын
сангийн компаниуд хоорондын
өрсөлдөөн, хамтын ажиллагааг
аль алийг нь идэвхжүүлнэ”

хэмээн Бээжинд төвтэй China Minsheng Banking Corp-ын
судлаач Ван И-Фэн тайлбарлав.
Зохицуулалтаар хамтын сангуу
дын үйл ажиллагаа тэлж,
банкуудын үйлчлүүлэгчийн бааз
өргөжин, үйлчилгээний сүлжээ
нь бэхэжнэ хэмээн судлаачид
үзэж буй.
БНХАУ-ын төрийн өмчийн
дөрвөн гол зээлдүүлэгчийг орол
цуулаад 20 орчим банк нийт 120
тэрбум юань буюу 18 тэрбум
ам.долларын хөрөнгө бүхий
хөрөнгийн менежментийн
салбараа тусад нь гаргахаар
төлөвлөж байна. Хятадын
активын менежм ентийн
үйлдвэрлэл огцом өссөний
улмаас бодлого тодор
хой
логчид 2017 оны арваннэгдүгээр
сард тус салбарын “цоор

хой”-г бөглөх төлөвлөгөө
дэвшүүлсэн юм. Ердөө гурван
жил гаруй хугацаанд хөрөнгийн
менежментийн бүтээгдэхүүний

зах зээл гурав дахин өсөж, дөрвөн
их наяд гаруй ам.доллар хүрсэн
нь АНУ-д моргэйжийн баталгаат
үнэт цаас өссөн үеийнхтэй ижил

байгаа юм. Үндсэндээ банкны
тайлан тэнцэлд тусгагддаггүй
Хөрөнгийн менежментийн
бүтээгдэхүүн (WMP – Wealth
Management Product) нь
сүүдрийн банкны тогтолцоо
үүсгэдэг. Хятадын зарим
шилдэг хамтын сан нь дотоод,
гадаадын банкуудын хамтын
ажиллагааны үр дүн. Үүнд
ICBC Credit Suisse-ийг Хятадын
хамгийн аварга банк болох –
Үйлдвэрлэл, Худалдааны Банк,
Швейцарын Credit Suisse Group
хамтран байгуулжээ. Мөн BlackRock гадаад хөрөнгө оруулагч нь
болох Bank of China Investment
санг дурдаж болно.
BlackRock хамтарсан сангаа
байгуулсан 2004 оноос хойш
БНХАУ-ын хамтын сангийн зах
зээл 30 дахин өсөөд байна.
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Эдийн засаг
Згм Товчхон

Банк санхүү

Хүчээр тогтоосон хүү санхүүгийн 1.8
хүртээмжийг хумьдаг

» Түүхий эд

Хувь. WTI төрлийн газрын
тосны ханш 1.7 хувиар буурч,
баррель нь 52.3 ам.долларт
хүрсэн бол Brent-ийн ханш 1.8
хувиар буурав.

Бодит зээлийн
хүүгийн 72 хувь
нь хадгаламжийн
хүүгээс шууд
хамаардаг

Дэлхийн
банкнаас
зээлийн хүүд
дээд хязгаар
тогтоосон 61
улсыг судлахад
хүчээр
бууруулсан
орнууд эдийн
засгийн
хохирол амсчээ.

Г.Байгал
@baigalZGM

Хувь. Аж үйлдвэрийн
салбарын нийт үйлдвэрлэл
аравдугаар сарын байдлаар
12.8 их наяд төгрөгт хүрч,
өмнөх оны мөн үеэс 19 хувиар
өслөө.
» Уул уурхай

хадгаламжийн хүү хамгийн
дээгүүрт эрэмбэлэгджээ. Бид
хадгаламжийн хүүгээр Латин
Америк болон Төв Африкийн
улсуудтай эн зэрэгцсэн байна.
Харин зээлийн хүүгээр дэлхийд
харьцангуй өндөрт тооцогдож,
Төв Африк, бага болон Дундад
Азийн орнуудтай тэнцжээ.
Ингэснээр зээлийн хүү нь 52
хувьд хүрсэн Бразил, 27 хувийн
дундаж хүүтэй Аргентин зэрэг
Латин Америкийн орнуудаас
доогуур байгааг Дэлхийн банкны
тайланд дурджээ.

Хадгаламжийн
хүү олон улсад
маш өндөр
ангилалд багтдаг
Монгол Улсад санхүүгийн
өртөг ийм өндөр бол санхүүгийн
зуучлалын үйлчилгээ харьцангуй
хямд болохыг олон улсын
судлаачид онцолж байгаа юм.
Өөрөөр хэлбэл, арилжааны
банкуудын зээлийн хүү үзүүлэх
нөлөө бага байдаг аж. Харин
хууль эрхзүй, макро эдийн засаг,
инфляц зэрэг хүчин зүйлийн
нөлөө өндөр байдаг. Тиймээс
зээлийн хүүг бууруулахын тулд
макро эдийн засгийн орчныг
сайжруулж, ул суурьтай хандах
нь зүйтэй гэж салбарынхан үзэж
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19.1

19.2

байгаа юм.
Монголбанк, арилжааны
банкууд, Санхүүгийн зохицуулах
хороо, Сангийн яам, тэргүүлэх
эрдэмтэн судлаачид, шилдэг
эдийн засагчидтай хамтран
Зээлийн хүүг бууруулах үндэсний
стратеги боловсруулсан. 20182023 он хүртэл үргэлжлэх энэ
стратегийг тууштай хэрэгжүүлбэл
зээлийн хүүг нэг оронтой
тоонд хүргэх боломжтой гэж
судлаачид үзэж буй. Ингэснээр
таван жилийн дараа арилжааны
банкуудын зээлийн жигнэсэн
дундаж хүү одоогийн түвшнээс
5-7 суурь нэгжээр буурах юм.
1999 оны үед манай улсад
зээлийн хүү 45 хувьтай байжээ.
Одоогийн Бразил улсын зээлийн
хүүтэй ойролцоо энэ үзүүлэлт
сүүлийн 20 орчим жил тасралтгүй
уруудсаар 17-18 хувьд хүрээд
байна. Ингэхдээ зээлийн хүү нь
гурав гурван жилийн давтамжтай
буурсаар 20 хувиас доошилсон
байна. Ялангуяа, 2000-2011
онд тогтвортой буурсан ч 2012
оноос макро эдийн засгийн
орчин суларснаас сүүлийн 7-8
жил зээлийн хүүгийн бууралт
удааширчээ.
“Зээлийн хүү нь эдийн засгийн
“халууны шил”, эрсдэлийн толь
болдог. Тиймээс зах зээлийн
зарчмаар тогтсон энэ эрсдэлийн
толийг хүчээр хагалах нь
зохистой. Хүү өндөр буйн бурууг
аль нэг байгууллагаас хайж,
арилжааны хэдэн банкаа чичлэх
нь эзнээ олоогүй үйлдэл” хэмээн
Зээлийн хүүд нөлөөлөгч
хүчин зүйлс
Бусад хүчин
зүйл
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Монголбанкны Эдийн засгийн
судалгаа, сургалтын хүрээлэн
гийн захирал С.Дэмбэрэл хэлж
байна.

орнууд бичил санхүүгийн зээлийн
хүүд дээд хязгаар тогтоосноос
санхүүгийн байгууллагууд нь
орлого багатай болон алслагдсан
бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэхээ
зогсоожээ. Мөн Япон улс
хүүд тааз тогтоосноор зээл
олголт буурч, хууль бус зээлийн
үйл
чилгээ нэмэгдсэн байна.
Түүнчлэн Армени улс ийм арга
ашигласнаар банк, санхүүгийн
байгууллагууд хураамж, шимт
гэлээ өсгөжээ. Зах зээлийн
зарчмаар тогтсон хүүг хүчээр
барих нь энэ мэт олон сөрөг үр
дагавар дагуулдаг бөгөөд зээл
олголтыг хумьж, санхүүгийн
хүртээмжийг бууруулдаг. Энэ
нь цаашлаад бизнесийн орчинд
нөлөөлж, макро эдийн засагт
эрсдэл авчирдаг байна.
Тиймээс хүч хэрэглэхээ урьтал
болгохын оронд ул суурьтай
хандах нь үр дүнтэй. Зээлийн
хүүг бууруулахын тулд эхлээд
үндсэн хөрс бий болох ёстой.
Монгол Улс бүтээгч, үйлдвэрлэгч
улс болж байж, мөнгөний
эргэлт, санхүүгийн хүртээмж
сайжирснаар санхүүгийн өртөг
буурна. Үүний зэрэгцээ банкнаас
гадна даатгал, хөрөнгийн зах
зээл гэх санхүүгийн бусад
тулгуур ижил хөгжих нь чухал
болохыг салбарынхан онцолж
байна. Ийнхүү санхүү, эдийн
засгийн олон хүчин зүйл
шүтэн барилдлага буюу бие
биеэ түшиснээр зээлийн хүү
тогтвортой буурна гэж мэргэ
жилтнүүд зөвлөж байна.

•

Баруун Африкийн
орнууд бичил санхүүгийн
зээлийн хүүд дээд хязгаар
тогтоосноос санхүүгийн
байгууллагууд нь орлого
багатай болон алслагдсан
бүсэд үйл ажиллагаа
эрхлэхээ зогсоожээ.

•

Япон улс хүүд тааз
тогтоосноор зээл олголт
буурч, хууль бус зээлийн
үйлчилгээ нэмэгдсэн байна

•

Зээлийн хүүг бууруулах
үндэсний стратегийг
тууштай хэрэгжүүлбэл
зээлийн хүүг нэг оронтой
тоонд хүргэх боломжтой
гэж судлаачид үздэг.

Дэлхийн банкны судлаачид
зээлийн хүүд дээд хязгаар
тогтоосон 61 улсыг судлахад
хүчээр бууруулсан орнууд
эдийн засгийн хохирол амсчээ.
Тухайлбал, баруун Африкийн
Төгрөгийн хадгаламжийн хүү
(хувиар)
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Хөрөнгө оруулалт

“Багануур” ХК 3.2 сая тонн нүүрс Гадаадын хөрөнгө оруулалт өсчээ
олборложээ
хөрөнгө оруулалт өсөж буй ч
2017 онд БНХАУ, Канад улсаас
Б.Бямбасүрэн
төвлөрөл ихтэй байна. Тухайлбал, Монгол Улсад оруулсан хөрөнгө
Шинжээч

“Багануур” компанийн нэгж хувьцааны ханш
(Нэгжээр)
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Тэрбум төгрөг. Энэ оны
эхний арван сард 58.5 мянган
хүнд 77.9 тэрбум төгрөгийн
тэтгэвэр олгосон байна.
Энэ нь 12 тэрбум төгрөгөөр
буурсан дүн аж.

19

Төгрөгөөр олгосон зээлийн дундаж хүү
(хувиар)

1.6
1.5
1.4

12

» Аж үйлдвэр

Зээлийн хүүгийн талаар та
хэр мэдэх вэ. Энгийн иргэдээс
эхлээд бизнес эрхлэгчид, зарим
улстөрч гээд нийгмийн олон
талын оролцогчид зээлийн хүүг
буулгахыг шаардаж байна. Гэвч
энэ шаардлага, чанга гэгчийн
чимээ шуугианы ард зээлийн
бодит хүүгийн жинхэнэ шалтгаан
бүдгэрч, ул суурьтай учир
тайлбар ч ховордоод байна.
Зээлийн хүү нь арилжааны
банкууд эсвэл аль нэг албан
байгууллагын дур мэдэн
тогтоочихдог санхүүгийн тоо
биш бөгөөд эдийн засгийн тусгал,
эрсдэлийн үнэлгээ болохыг
мэргэжлийн хүмүүс тайлбарладаг.
Өдгөө зарим улстөрчийн хувь
хэмжээг нь хязгаарлахаар улайрч
буй зээлийн хүү нь үнэндээ зах
зээлийн “нүцгэн” тоо. Товчхондоо
Монголын эдийн засгийн орчин,
санхүүгийн системээс “төрсөн”
бодит хүү юм. Гэтэл энэ хүүг
хязгаарлаж, хадгаламжийн хүүг
хазаарлах нь богино хугацаанд
гал унтраах арга болохыг эдийн
засагчид сануулж буй.
Төв банкны шинжээчид
зээлийн хүүг задлан шинжилж,
түүнийг өсгөдөг хүчин зүйлийг
тогтоожээ. Судалгаагаар бодит
зээлийн хүүгийн 72 хувь нь
хадгаламжийн хүүгээс шууд
хамаардаг нь тодорхой болсон
байна. Харин 28 хувь нь
бусад хүчин зүйл буюу банк
санхүүгийн байгууллагын зардал,
инфляц зэргээс шалтгаалдаг
байна. Одоогоор зээлийн
хүүг хөдөлгөдөг гол хүчин
зүйлийн эхэнд санхүүжилт
болох хадгаламж, түүний өртөг
бичигдэж байна. Энэ оны
аравдугаар сарын байдлаар
төгрөгийн хадгаламжийн дундаж
хүү 12.3 хувьтай бол зээлийн
дундаж өртөг 0.1 хувиар буурч,
17.6 хувьд хүрээд байна.
Монгол Улсын хадгаламжийн
хүүгийн түвшин олон улсын
маш өндөр гэсэн ангилалд
багтдаг. Дэлхийн банк 2016
онд улс орнуудын зээл болон
хадгаламжийн хүүг таван
хэсэгт ангилахад манай улсын

19.4

» Нийгмийн халамж

XI/05

XI/08

XI/11

XI/14

Төвийн бүсийн эрчим хүчний
нүүрсний гол нийлүүлэгч
“Багануур” хувьцаат компани
энэ оны эхний арван сард нийт
3.24 сая тн нүүрс олборложээ. Тус
компани энэ онд нийт 4.1 сая тн
нүүрс олборлохоор төлөвлөсөн.
Одоогоор гүйцэтгэл нь 79 хувьтай

XI/17

XI/20

XI/23

XI/26

XI/29

байна. Харин станцууд болон
иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд нийт
3.26 сая тонн нүүрс борлуулжээ.
“Багануур” 2017 онд 4.02 сая
тонн нүүрс олборлож, 4.03 сая
тонныг борлуулсан байна. Нийт
нүүрснийхээ 80 хувийг ДЦС-II,
III, IV-т борлуулжээ.

Монгол Улсыг чиглэсэн гадаа
дын шууд хөрөнгө оруулалт энэ
оны эхний арван сарын байдлаар
өмнөх оны мөн үеэс 381 сая
ам.доллараар өсөж, 1.4 тэрбум
ам.долларт хүрсэн байна. 2016
онд огцом буурсан гадаадын шууд
хөрөнгө оруулалт сүүлийн хоёр
жил нэг тэрбум ам.доллар даваад
байна. Гэхдээ оргил үе буюу 2011,
2012 оныхтой харьцуулахад 3-4
дахин бага байгаа юм.
Хэдийгээр гадаадын шууд

1-2 томоохон компани Монгол
Улсын гадаадын шууд хөрөнгө
оруулалтад жин дарж буйг
Азийн хөгжлийн банк мэдээлж
байсан юм. Тухайлбал, энэ онд
“Оюутолгой”-н далд уурхайн
санхүүжилт нэмэгдсэн нь манай
улсыг чиглэх хөрөнгө оруулалтыг
өсгөсөн гэж Сангийн яам
мэдээллээ. Мөн ирэх онд далд
уурхайн бүтээн байгуулалтад
нийт 1.3 тэрбум ам.долларын
хөрөнгө оруулалт хийх төлөвтэй
гэж Сангийн яам 2019 оны төсөвт
тусгажээ.

оруулалт нийт хөрөнгө оруулалтын
талаас илүү хувийг бүрдүүлсэн
байна. Харин салбараар нь авч
үзвэл, нийт хөрөнгө оруулалтын
70 гаруй хувийг уул уурхайн
салбар эзэлсэн байна.Монгол
Улсын төлбөрийн тэнцлийн
алдагдал аравдугаар сард 424
сая ам.доллараар буурч, 51 сая
ам.долларт хүрсэн байна. Алдагдал
буурахад Хөгжлийн банкны олон
улсын зах зээлээс татсан 500 сая
ам.долларын бондын санхүүжилт
голлон нөлөөлснийг Монголбанк
мэдээлсэн юм.

Мянган тонн. Chalco компани
хөнгөн цагааны гарцаа 470
мянган тонноор танахаар
болжээ. Зах зээлд хөнгөн
цагааны ханш буурснаас
гарцаа танахаар болсноо
компанийн удирдлагууд
мэдэгдлээ.
Xanadu Mines компанийн
хувьцааны ханш Торонтогийн
Хөрөнгийн биржид энэ долоо
хоногийн эхний өдрүүдийн
арилжаагаар 17.6 хувиар
буурч, 0.14 канад доллар
болсон байна.
» Индекс
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Хувь. Аж үйлдвэрийн
салбарын үйлдвэрлэлийн
индекс өнгөрсөн аравдугаар
сард 192.6 нэгж болж, өмнөх
оны мөн үеэс 17, оны эхнээс
23.6 хувиар тус тус дээшлэв.
» Банк санхүү

1.5

Хувь. Австралийн төв банк
бодлогын хүүгээ 1.5 хувь нь
хэвээр үлдээлээ.
» Тээвэр
Үндэсний агаарын тээвэрлэгч
МИАТ хувьцаат компани
Берлиний Бранденбург
олон улсын нисэх буудалтай
хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэхээр боллоо.
Ингэснээр тус нисэх буудлаас
МИАТ компанид олгосон
нислэгийн нэн таатай
хуваариа хадгалж үлдэхээр
болжээ.
» Хөдөө аж ахуй

10

Хувь. BREXIT-ийн улмаас
Их Британид хүнсний
бүтээгдэхүүний үнэ 5-10
хувиар өсөх төлөвтэйг тус
улсын Засгийн газраас
мэдээллээ.

Валютын ханш
АНУ-ын доллар

2,639.21

Евро		

3,003.68

Японы иен

23.33

ОХУ-ын рубль

39.70

БНХАУ-ын юань

385.55

БНСУ-ын вон

2.38

12

Засгийн газрын мэдээ сонин
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Эдийн засаг

Давхар бүртгүүлэх компаниудад
хувийн бэлтгэлээ хангах л үлдлээ
Одоогийн
байдлаар
гаднын гурван
хөрөнгийн
биржид
Монголд үйл
ажиллагаа
явуулж буй 10
гаруй компани
бүртгэлтэй
байна. Эдгээр
компани
дотоодын
хөрөнгийн
биржид давхар
бүртгэлтэй
болох “салхи”ийг Erdene
Resource
Development
хагалсан.
Тэгвэл дараа
дараагийн
компани ч
энэ жишгээр
замнахад тун
ойртжээ.

Компаниуд
шаардлагатай
хөрөнгөө хурдан
хугацаанд татах
боломж бүрдэнэ
Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM
Иргэд газрын хэвлийн баял
гийнхаа өгөөжийг хувьцаагаар
дамжуулан хүртэх боломж
дотоодын хөрөнгийн зах зээлд
тун удахгүй нээгдэх гэж байна.
Торонтогийн хөрөнгийн
биржид бүртгэлтэй Erdene Resource Development компани
Монголын хөрөнгийн биржид
давхар бүртгэлтэй болоод
багагүй хугацаа өнгөрч байна.
Тус компанийн хувьцааг
ирэх оноос иргэд биржээс
шууд худалдан авах бэлтгэл
ажил үндсэндээ дуусах
шатан
даа оржээ. Ингэснээр
Монголын хөрөнгийн биржийн
арилжааны цэсэнд албан
ёсоор шинэ бүтээгдэхүүнтэй
боллоо. Өөрөөр хэлбэл, тус
компанийн хувьцаа өдөр тутмын
арилжаанд оролцсоноор хөрөнгө
оруулагчдад сонголт бий болох
юм.
Мон г ол ы н хөр өн г и й н
биржийг олон улсын хөрөнгийн

С.Батсайхан / ЗГМ©

зах зээлүүдтэй холбох давхар
бүртгэлийн хүрээнд орж ирсэн
анхны компанийн хувьцааг
ийнхүү олон нийт цагийн
зөрүүгүйгээр үндэсний мөнгөн
тэмдэгтээрээ худалдан авна гэсэн
үг. Одоогийн байдлаар гаднын
гурван хөрөнгийн биржид
Монголд үйл ажиллагаа явуулж
буй 10 гаруй компани бүртгэлтэй
байна. Эдгээр компани дотоодын
хөрөнгийн биржид давхар
бүртгэлтэй болох “салхи”-ийг
Erdene Resource Development
хагалсан. Тэгвэл дараа дараагийн
компани ч энэ жишгээр замнахад
тун ойртжээ. Давхар бүртгэлтэй
холбоотой дүрэм, журам
үндсэндээ цэгцэрч, эрх зүйн
орчин бүрдсэн бөгөөд компаниуд
хувийн бэлтгэлээ базаах л үлдэв.
Эхнээсээ сонирхлоо илэрхийлсэн
компаниуд бий бөгөөд зарим нь
судалгааны ажилдаа хэдийн
орсон байна. Тухайлбал, Мон
голын компаниудаас анх удаа
олон улсын хөрөнгийн зах зээлд
хөл тавьсан “Энержи Ресурс”
хувьцаагаа Монголын хөрөнгийн
биржид давхар бүртгүүлэхээр
судалж буйгаа мэдэгдсэн.
Өнгөрсөн хавар Канадын
хөрөнгийн биржид IPO хийж,
анхдагч зах зээлээс 25 сая канад
доллар татан төвлөрүүлсэн
Steppe Gold компани Монгол
дахь “Алтан цагаан овоо”
талбай дээрээ энэ онд эрчимтэй
ажиллаж буй. Тус компани энэ
онд амжиж анхны олборлолтоо

Топ 20 индекс
(нэгжээр)
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хийхээр зорьж байгаа бөгөөд
Баянхонгор аймаг дахь “Уудам
хөндий” төслийн талбайгаас
алтны өндөр илэрц бүхий дөрвөн
хэсгийг олж ирүүлснээ өмнө нь
мэдээлсэн. Одоогоор тус компани
Монголын хөрөнгийн биржид
давхар бүртгүүлэх судалгаа
хийж эхэлжээ.
Дараагийн
б олом ж и т
компанийн тоонд Австралийн
хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй
Xanadu Mines орж байна.
“Хармагтай” ордын “Зараа”
талбайд хийсэн хайгуулын
дүнгээ шинэчлэн танилцуулсан
тус компани хувьцаагаа

Монголын хөрөнгийн биржээс
гадна Торонтогийн хөрөнгийн
биржид давхар бүртгүүлэх
сонирхолтой байгаа аж.
Эдийн засаг хоёр оронтой
тоогоор өсөж, гадаадын шууд
хөрөнгө оруулалтын хэмжээ
дөрвөн тэрбум ам.долларт
шүргэж байсан жилүүдэд
Монголд үйл ажиллагаа
явуулдаг, гадаадын томоохон
би рж ү ү д эд
бү р т г э л т эй
компанийн тоо 30 хүрч байлаа.
Тэгвэл сүүлийн жилүүдэд энэ
дүн хоёр дахин хумигдсан
билээ. Монголын хөрөнгийн
биржийн гүйцэтгэх захирал

Х.Алтай “Давхар бүртгэлийг
дагаж монголчууд Монголын
хөрөнгийн биржээр дамжуулан
монгол төгрөгөөр тухайн уул
уурхайн төслөөс хувь эзэмшиж,
өгөөжийг нь хүртэх боломж
бүрдэнэ. Харин компаниудын
хувьд Монголд монгол хөрөнгө
оруулагчтай байна гэдэг нь
тогтвортой үйл ажиллагаа
явуулах боломж нөхцөл бүрдэнэ”
хэмээн онцолсон юм.

Давхар бүртгэлтэй
компанийн
хувьцааг
арилжаалах
нөхцөл бүрджээ
Өнөөдрийн байдлаар нийт
304 хувьцаат компани, 54
үнэт цаасны компани тус зах
зээлд үйл ажиллагаа явуулж
байгаа бөгөөд Топ 20 индекс
энэ оны гуравдугаар улирлын
байдлаар өмнөх оны мөн үеэс
10.5 хувиар өссөн байна. Давхар
бүртгэлтэй компаниуд энэ зах
зээлд эрчимтэй орж ирснээр
дээрх үзүүлэлтүүд илүү өсөх
боломжтойг Санхү ү гийн
зохицуулах хорооноос онцолсон
юм.
Хувьцаат компаниуд нэг

болон түүнээс дээш тооны
хөрөнгийн биржид үнэт цаасаа
бүртгүүлснээр шаардлагатай
хөрөнгө оруулалтаа хурдан
хугацаанд татаж чаддаг. Энэ нь
ч тухайн компанийн боломжийг
нэмэгдүүлдэг. Ийм учраас
Монголын хөрөнгийн бирж
2015 оноос давхар бүртгэлийн
системийг эхлүүлэхээр зорьж,
компаниудтай уг асуудлаар
санал солилцох болсон юм.
Гадаадын томоохон хө
рөнгийн биржид гарсан
компаниудаас зарим нь
Монголын хөрөнгийн биржид
бүртгүүлэх хүсэлтээ ирүүлсэн
бөгөөд давхар бүртгэлийн
системээ жигдрүүлэх үйл
явц өрнөж байна. Дотоодын
компаниуд гадаадын хөрөнгийн
зах зээлд бүртгү үлснээр
хөрөнгө оруулалт татах,
гадаад харилцагчтай болох,
гадаад зах зээлд өөрсдийгөө
таниулах боломжоор хангагдах
юм. Анхны давхар бүртгэл
хийлгэсэн Erdene Resource Development зургаан жил үүнд
бэлдэж, түүчээний эхэнд зогсож
байна. Хөрөнгийн биржид
давхар бүртгэлтэй компанийн
тоо нэмэгдэхийн хэрээр зах
зээлийн үнэлгээ өсөж, гадаадын
хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ.
Арилжааны идэвх сэргэж, уул
уурхайн компаниудын засаглал
сайжирч, санхүүгийн ил тод
байдал ч улам нээлттэй болох
зэрэг давуу талтай юм.

Зах зээлийн гол үзүүлэлт:
Апу ХК
575
570
565
560

XI/25

Өдөр

0.73%

XI/29

XII/05

Сар		

Жил

Turquoise Hill Resources Ltd

Торонто

монгол шуудан ХК

Таван толгой ХК

СҮҮ ХК

580
560
540
520
500

6.7k
6.6k
6.5k
6.4k
6.3k

228
226
224
222
220
218

XI/24
0.14%

Өдөр

XI/28
Сар		

XII/05
Жил

Erdene Resource Development

Торонто

X/19

XI/07

XII/05

Сар		

Жил

XI/25
0.84%

XI/29
Сар		

Aspire Mining

XII/05
Жил

Австрали

X/19
Өдөр 4.44%

XI/07

XII/05

Сар		

Жил

XI/25
4.55%

Өдөр

XI/29
Сар		

Rio Tinto

XII/05
Жил

Австрали
80.77
78.05
75.33

0.02
0.02

0.27
0.25
0.24

2.48
2.33
2.19

Өдөр 3.54%

Өдөр

0.02
X/19
Өдөр

12.50%

XI/07

XII/05

Сар		

Жил

X/19
Өдөр

XI/07
0.27%

XII/05

Сар		

Жил

Dow Jones

S&P 500

FTSE 100

Nikkei 225

Topix

Shanghai
Composite

Hang Seng

Kospi

3.1%

3.24%

1.08%

0.53%

0.53%

0.61%

1.62%

0.62%

