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Багш нарыг хангалттай бэлтгэхгүй 
бол 10 жилийн дараа өнөөдрийн 
ачаалал буурахгүй  

   4

НИЙТЛЭЛЧИЙН БУЛАН

 
   7

Баян, ядуугийн ялгаа нэмэгдэх 
хэрээр дундаж давхарга 
хумигдсаар  

~ ИРГЭН БАЯН БОЛ УЛС БАЯН ~

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

С.Шаарийбуу 
Ерөнхийлөгчтэй дахин 
уулзах хүсэлтээ 
илэрхийллээ

Дэлхийн эдийн засгийн 
чуулган нэгдмэл 
оролцоог чухалчилж 
байна

Н.Алимаа: Брэндээ 
олон улсын зах зээлд 
гаргахаар ажиллаж 
байна
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Өнөөдөр Маргааш

 -13°C -14°C

 -20°C -25°C

2748.32 398.08 44.45 2.36

АМ.ДОЛЛАР РУБЛЬТӨМРИЙН ХҮДЭР

640.00
1.54%

АЛТ

1,555.30 
0.32%

ЮАНЬ ВОНЗЭС

6,259.00
0.22%

НЕФТЬ

62.86
0.65%

ХУРАЛДАЙ БОНД

114.74

САМУРАЙ БОНД

103.19

ЧИНГИС БОНД

104.92

ГЭРЭГЭ БОНД

102.38

Дөрвөн хүний амь бол
ердөө эхлэл Тэрбээр сэтгэл санаа, 

эрүүл мэндэд учирсан 
хохирлоо нөхөн төлүүлэхээр 
Малайзын Иргэний хэргийн 
шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж, 
нотлох баримтуудаа шинээр 
бүрдүүлэх шаардлагатай 
болоод байгаа юм
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Өөртөө хайртай бол Цагаан сарын shopping аялалд явахаасаа өмнө дахин нэг бод

БНХАУ-д дэгдсэн 
SARS цагаан сарын 
аялагчдын хөлөөр 
дамжин геометр 
проектоор тархах 
нь тодорхой болоод 
байна. Харин Монголд 
эрсдэлийн үнэлгээ л 
хийж сууна.

  cnn.com
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УЛС ТӨР
ЗГМ: ТОВЧХОН
 ПАРЛАМЕНТ

Халдашгүй байдлын дэд 
хорооны гишүүд Н.Номтойбаяр 
гишүүний бүрэн эрхийг 
түдгэлзүүлэх эсэхийг 
шийдэхээр цугласан боловч 
дахин хойшлууллаа. Харин 
тус хорооны хурлыг нээлттэй 
явуулах Н.Номтойбаяр 
гишүүний хүсэлтийг хүлээн 
авахгүй гэсэн байна.

 ЯАМ
Тэтгэврийн зээл тэглэх 
зорилгоор Сангийн яамнаас 
Монголбанк, “Эрдэнэс Монгол” 
компанийн төлөөллийг 
оролцуулсан ажлын хэсэг 
байгуулжээ. Тус ажлын хэсэг 
сар шинийн баяраас өмнө 
тэтгэврийн зээлийг тэглэхээр 
төлөвлөж буйг “Эрдэнэс 
Монгол” компанийн захирал 
П.Ганхүү мэдээлэв.  

 ШИЙДВЭР
УИХ-ын Ёс зүйн дэд 
хороо хуралдаж “Бид 
уучлахгүй” хөдөлгөөнөөс 
гаргасан УИХ-ын гишүүн 
Л.Болд, Оюунчимэг нарыг 
үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн 
гэх гомдлыг хэлэлцэн дээрх 
гишүүдийг үйл ажиллагаа нь 
эхлээгүй компаниа ХОМ-тээ 
бүртгүүлээгүйгээс техникийн 
алдаа гарсан гэж үзжээ.  

БАЙНГЫН ХОРОО

Гэр бүлийн тухай 
хуульд хоёр 

бүлэг, 26 зүйл 
шинээр нэмнэ

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын 
хороо Гэр бүлийн тухай хуулийн 
төслийг чуулганаар хэлэлцэхийг 
дэмжлээ. 

Гэр бүл цуцлалт сүүлийн таван 
жилд 3.6 хувиар өсөж, өрхийн 
санхүүгийн хүртээмжгүй байдал, 
хосын тааламжгүй харилцаа, 
хүчирхийлэл, гэр бүл цуцлалтын 
үр дагавар хүүхдэд хүндээр 
тусаж, эрх нь зөрчигддөг зэрэг 
олон асуудлыг шийд вэрлэхийн 
тулд тус хуулийг шинэчлэн 
батлахаар зорьж буй юм.  

Гэр бүлийн тухай хуу лийн 
төслийг шинэчлэн боловс-
руулахдаа эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүү сийн гэрлэлт сайн дурынх 
байх, гэрлэгсэд тэгш эрхтэй 
байх, гэр бүлийн асуудлыг 
гэр бүлийн гишүүд харилцан 
тохиролцож, шийдвэрлэх, 
хариуцлагатай байх, хүүхдийг 
гэр бүлд нь өсгөн хүмүү жүүлэх, 
хүүхдийн ашиг сонирхлыг 
тэргүүн ээлжинд хамгаалах 
зарчмыг баримталжээ. Мөн тус 
хуулийн 80 гаруй хувьд өөрчлөлт 
оруулах бөгөөд хоёр бүлэг, 26 
зүйл шинээр нэмэх юм.  █

УИХ-ын үндсэн 
үүргийн  нэг 
нь гүйцэтгэх 
засаглалыг хянах 
үүднээс Ерөнхий 

сайдын мэдэллийг сонсдог. Ийн 
парламентын баталсан хууль, 
бодлого хэрхэн хэрэгжиж 
буйд дүгнэлт хийж, улмаар 
сайжруулах үүрэг чиглэл өгдөг. 
Гэтэл өнгөрсөн онд УИХ-ыг эл 
үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн гэж 
дүгнэж болохоор байна.

УИХ-ын даргын зөвлөлөөр 
тухайн долоо хоногт хэлэлцэх 
асуудлыг батлахдаа 
Ерөнхий сайдын 
мэдээллийг сонсох 
төлөвлөгөө гаргадаг 
ч өнгөрсөн онд энэ 
ажилд огт анхаарал 
хандуулсангүй . 
Т у х а й л б а л , 
өнгөрсөн нэг 
жилийн хугацаанд 
УИХ-ын чуулганаар 
Ерөнхий сайд 
У . Х ү р э л с ү х и й н 
м э д э э л л и й г 
сонсохоор  11 удаа 
төлөвлөж баталсан ч ердөө 
ганцхан удаа мэдээллийг нь 
сонсжээ. Тухайлбал, 2019 оны 
тавдугаар сард Ерөнхий сайд 
ой, хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлын явцын талаар 
чуулганы хуралдаанд мэдээлэл 
хийснээс өөр мэдээ алга. Уг нь 
үүнээс гадна Засгийн газраас 
Эдийн засгийн коридор байгуулах, 
дамжин өнгөрөх тээврийг 
хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага, 
ач холбогдол, бэлтгэл ажлын 
явц, төрөөс боловсролын талаар 
баримтлах бодлогын хэрэгжилт 
зэргийг 10 удаа чуулганд 

Б.Гарьд, ЗГМ сонин

Парламент 2019 онд Ерөнхий сайдын мэдээллийг ганцхан удаа сонссон байна

харуулж байна. Тухайлбал, 2018 
онд Ерөнхий сайд, Засгийн 
газрын гишүүд 12 удаа 
гишүүдийн тавьсан асуулгад 
хариулт өгөхөөр чуулганы 
хуралдаанаар “байцаагдсан” 
бол 2019 онд энэ тоо бүр гурав 
дахин буурчээ. Өнөөдрийн 
байдлаар Х.Болорчулуун, 
Д.Оюунхорол, С.Бямбацогт, 
Б.Баттөмөр, Д.Хаянхярваа, 
Б.Жавхлан, Н.Амарзаяа, 
Н.Оюундарь зэрэг 20 шахам 
гишүүн асуулгынхаа хариуг 
УИХ-ын чуулганд сонсож, 
хэлэлцүүлэхээр “оочероо” хүлээж 
байна. Тэд боловсролын бодлого, 
уул уурхай, металлургийн 
цогцолборын төсөл, өвөлжилтийн 
байдал, Дарханы замын 
гүйцэтгэлийн талаарх мэдээлийг 
Засгийн газраас авахаар хүлээж 
буй юм.  Энэ долоо хоногт гэхэд 
л Н.Амарзаяа гишүүний   “Монгол 
Улсын усны нөөц, ус ашиглалт 
болон уг салбарт баримталж буй 
бодлогын талаар Ерөнхий сайдад 
тавьсан асуулгын хариуг чуулганы 
хуралдаанд сонсох төлөвлөгөөг 
баталсан. Хоёр долоо хоногийн 
өмнө энэ сэдвээр Ерөнхий сайдын 
мэдээллийг чуулганаар сонсох 
байсан ч гишүүдийн “шоутай” 
давхцаад талаар болсон юм. █  

  Гэрэл зургийг С.Батсайхан

С

УИХ гүйцэтгэх засаглалыг 
хянах чадамжаа 
алджээ

МОНГОЛ АЯЛАЛ КОМПАНИЙН АЯЛЛЫН ХУВААРЬ 

№ Аяллын чиглэл Аяллын хоног Аялал гарах 
өдөр

1. Итгэлт Хамба-Улаан-
Үүдийн аялал

3 шөнө, 4 өдөр 01.23, 01.30
 

2. Дубай-Истанбул хотын 
аялал

7 шөнө, 8 өдөр 01.16, 01.30

3. Манжуур хотын аялал 5 шөнө, 6 өдөр /газар/ 
3 шөнө, 4 өдөр /онгоц/

02.13

4. Бээжин хотын аялал 6 шөнө, 7 өдөр /газар/ 
4 шөнө, 5 өдөр /онгоц/

02.13, 02.20

5. Хөх хот-Ордосын аялал 6 шөнө, 7 өдөр 02.14, 02.21

6. Эрхүү хотын аялал 5 шөнө, 6 өдөр 01.23, 01.30, 
02.6, 02.19

7. Бали арлын аялал 5 шөнө, 6 өдөр 01.21

8. Жининь-Хөх хотын 
аялал

5 шөнө, 6 өдөр Нэг удаа 30-аас 
дээш хүнтэй 
групп аялал 

9. Тайланд улсын аялал 4 шөнө, 5 өдөр 01.22, 02.8, 
02.15, 02.22

10. Вьетнам улсын аялал 5 шөнө, 6 өдөр 02.8, 02.15, 02.22

11. Шанхай хотын аялал 7 шөнө, 8 өдөр /газар/ 
5 шөнө, 6 өдөр /онгоц/

02.6, 02.21

танилцуулахаар парламентад 
мэдээллээ хүргүүлсэн ч таг чиг. 
УИХ-ын даргын зөвлөлөөр 
боловсролын бодлогын 
хэрэгжилтийн талаарх Ерөнхий 
сайдын мэдээллийг сонсохоор 
таван удаа төлөвлөсөн ч өнөөг 
хүртэл ажил хэрэг болгоогүй 
байна. Хамгийн сүүлд гэхэд 
л өнгөрсөн баасан гарагийн 
хуралдааны төгсгөлд энэ сэдвээр 
гишүүд мэдээлэл сонсохоор 
төлөвлөөд бас л бүтсэнгүй.  

Мөн парламентын гишүүд 
гүйцэтгэх засаглалын ажлыг 
хянах, тойрогт нь хэрэгжүүлж 
буй төсөл хөтөлбөрийн явцын 

талаар мэдээлэл 
авах, үүрэг чиглэл 
өгөх зорилгоор  
Ерөнхий сайд болон 
салбарын сайд нарт 
хандан асуулга 
тавьж, чуулганаар 
х э л э л ц д э г 
у л а м ж л а л т а й . 
Өнгөрсөн жилийн 
хувьд мөн л энэ 
ажил урагшгүй 
байв. Ялангуяа, 
УИХ-ын гишүүн 
Б.Бат-Эрдэнийн 

бэлчээрийн талхалдал, цөлжилт, 
ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх 
чиглэлээр хэрэгжүүлж буй 
ажлын талаар Ерөнхий сайдад 
тавьсан асуулгын хариуг УИХ-
ын нэгдсэн чуулганд сонсох 
гэж дөрвөн удаа төлөвлөсөн 
юм. Б.Бат-Эрдэнэ гишүүн УИХ-
ын чуулганы эхэнд хэлэлцэх 
асуудалтай холбогдуулан үг хэлэх 
бүртээ энэ талаар олон удаа 
гомдоллосны эцэст өнгөрсөн оны 
11 дүгээр сард түүний хүсэлтийг 
барагдуулжээ.

УИХ-ын чуулганаар гишүүдийн 
тавьсан асуулгын хариуг сонсох 

Б.Бат-Эрдэнэ 
гишүүний 
асуулгын хариуг 
хэлэлцэхээр 
хоёр чуулган 
дамнуулан, 
дөрвөн удаа 
хойшлуулсны 
эцэст “хүсэлтийг 
барагдуулжээ”. 

1. Дубай-Истанбул хотын 
аялал

7 шөнө, 8 өдөр 02.20

2. Тайланд улсын аялал 4 шөнө, 5 өдөр 02.22

3. Хайнань арлын аялал 9 шөнө, 10 өдөр /газар/ 
7 шөнө, 8 өдөр /онгоц/

02.20

4. Эрхүү хотын аялал 5 шөнө, 6 өдөр 02.22

5. Манжуур хотын аялал 8 шөнө, 9 өдөр 02.20

6. Бээжин хотын аялал 6 шөнө, 7 өдөр /газар/ 
4 шөнө, 5 өдөр /онгоц/

02.22

7. Вьетнам улсын аялал 5 шөнө, 6 өдөр 02.21 

8. Тэнгэрийн хаалганы 
аялал

9 шөнө, 10 өдөр /газар/ 
6 шөнө, 7 өдөр /онгоц/

02.20

9. Усан онгоцны аялал 10 шөнө, 11 өдөр 02.22

Цагаан сарын аяллын хуваарь

ажил өнгөрсөн жилүүдийнхээс 
муу байгааг тоон үзүүлэлт ч 



Тэрбээр сэтгэл санаа, эрүүл мэндэд учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэхээр Малайзын 
Иргэний хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж, нотлох баримтуудаа шинээр бүрдүүлэх 

шаардлагатай болоод байгаа юм
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М
онгол Улсын Их 
Хурлын дарга 
Г.Занданшатар 
А в с т р а л и й н 
Х о л б о о н ы 

Улсад болж буй Ази, Номхон 
далайн орнуудын парламентын 28 
дугаар чуулганд оролцох үеэрээ 
Малайзын парламентын дэд дарга 
Дато Мохд Рашид Хаснонтой 
уулзжээ. Уулзалтаар Монгол 
Улсын иргэн Ш.Алтантуяагийн 
амь насыг Малайзад хөнөөсөн 
хэргийг шуурхай шийдвэрлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэн “Манай 
иргэний амь насыг хөнөөсөн 
жигшүүрт хэрэг гараад цөөнгүй 
жил болж байна. Хэргийг хугацаа 
алдалгүй эцэслэн шийдвэрлэх 
ёстой гэж бид үзэж байна. Үүнд 
түлхэц үзүүлэх зорилгоор хоёр 
орны парламент хамтарсан ажлын 
хэсэг байгуулж, ажиллах саналыг 
тавьж байна” хэмээжээ.

Дээрх хэрэг гарснаас хойш 14 
жил өнгөрч байна. Энэ хугацаанд 
хэргийг хааж, алуурчдад оноосон 
цаазын ялыг хүчингүй болгож, 
Нажиб Разак сонгуульд ялагдаж, 
олон үйл явдлууд өрнөсөн. 
Талийгаачийн аав С.Шаарийбуу 
УИХ-ын дарга Г.Занданшатарыг 
Гадаад харилцааны сайдаар 
ажиллаж байх үед түүнээс энэ 
хэрэгт анхаарал хандуулахыг 
хүсэж байсан. Харамсалтай нь 
С.Шаарийбууг энэ хэргийн араас 
13 жил цөхрөлтгүй хөөцөлдөхөд 
ямар ч төрийн өндөр албан 
тушаалтан хүсэлтийг нь харгалзаж 
үзээгүй юм. Харин өнгөрсөн онд 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
Х.Баттулга түүнийг анх удаа 

Т.Намуунболор, ЗГМ сонин

С.Шаарийбуу 
Ерөнхийлөгчтэй дахин 

уулзах хүсэлтээ 
илэрхийллээ 

Чулуун царгил 
хөгжмийг соёлын өвөөр 

бүртгэлээ

Монгол Улсын биет ба биет 
бус соёлын өвийн үндэсний 
бүрт гэлийг шинэчлэн ба-
тал жээ. Тус бүртгэлд Баян-
хонгор аймгийн хүүхдийн 
“Тэмүүжин” театрын “Чулуун 
царгил” хөгжим тоглох урлаг 
багтсан байна. Уг хөгжмийг 
Баянхонгор аймгийнхан олны 
хүртээл болгон хөгжүүлж, 
сум бүр Чулуун царгилын 
чуулгатай болж буй бөгөөд 
ерөнхий боловсролын сур-
гуулийн сурагчид идэвхтэй 
суралцаж байна. Хангайн 

талд ийм чулуунууд байдаггүй, 
байсан ч битүү дуутай. Харин 
говийн чулуу царгиж дуугардаг 
учраас чулуун царгил гэдэг 
байна. Уг хөгжмийн зэмсэг 
нь байгалийн дуу авиаг 
гаргадаг учраас хүүхдийн 
боловсролд эерэг нөлөө 
үзүүлдэг аж. Нэмж сонир-
хуулахад 1950-аад оны үеэс 
Баянхонгор аймгийн Соёлын 
ордныхон Түйн голоос түүсэн 
чулуу гаараа ардын дуу, бие 
биелгээний ая дангуудыг 
эгшиглүүлдэг байжээ. █

хүлээн авч уулзаж, Малайз улсад 
захидал илгээн иргэнийхээ амь 
насыг нэхсэн. Гэвч шүүх хурал он 
дамнан үргэлжилж, одоог хүртэл 
хэргийн ээдрээ эцэс болоогүй 
байна. 

Учир нь аллага үйлдсэн этгээд 
хэргийн захиалагчийг илчилснээр 
шалгалтын ажиллагааг үргэлжлэн 
явуулж, Нажибыг гэм буруутай 
гэдгийг тогтоох шаард лага 
тулгарсан. Мөн С.Шаарийбуу 
өнгөрсөн хуга цаанд өөрт болон 
ар гэрт нь учирсан сэтгэл санаа, 
эрүүл мэндэд учирсан хохиролыг 
нөхөн төлүүлэхээр Иргэний 
хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл 
гаргасан боловч Эрүүгийн 
хэрэгт бүрдүүлсэн баримтуудыг 
Малайз улс Иргэний хэрэгт 
хэрэг сэхгүй гэж үзсэн нь хэр-
гийг улам бүр сунжруулж байна. 
Улмаар Иргэний хэргийн шүүх 
ажиллагаанд зориулан нотлох 
барим туудыг шинээр бүрдүүлэхэд 
асар их мөнгө, цаг хугацааны 
бэрхшээл тулгарч буй. 

С.Шаарийбуу гуайтай холбог-
дож энэ талаар тодруу лахад “Би 
төрийн өндөр албан тушаалт-
нуудад удаа дараа хандаж 
байсан боловч харгалзан үздэггүй 

байсан. Ерөнхийлөгч Х.Баттулга 
намайг анх удаа хүлээн авч, 
уулзаж, иргэнийхээ амь насыг 
нэхэн Малайз улс руу захидал 
илгээсэн. Одоо хэргийн нөхцөл 
байдал өөрчлөгдсөн. Иргэний хэр-

гийн ажиллагаа явагдаж байгаа. 
Гэвч Эрүүгийн хэрэгт авагд-
сан баримтыг Иргэний хэрэгт 
хэрэглэж болох тухай Английн 
хуульд өөрчлөлт орсон ч Малайз 
улс түүнийг хэрэглэхгүй гэд гээс 
үүдэн бүх баримтыг дахин бүр-
дүү лэх шаардлага тулгарлаа. Үүнд 
асар их цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө 
шаардагдаж байна. Би Ерөн хий 
сайд У.Хүрэлсүхтэй уул  за хаар удаа 
дараа хүсэлт илгээ  сэн боловч, 
туслахууд нь уул зуу   лаагүй. Би 
Ерөнхийлөгчтэй дахин уулзах 
хүсэлт гаргасан. Намайг хүлээн 
авч уулзах болов уу хэмээн 
итгэж байна” хэмээсэн юм. 

Сонгуулийн тов ойртсон энэ 
өдрүүдэд төрийн удирдлагууд 
хэрэгсэхгүй байсан асуудалдаа 
ч анхаарал хандуулж эхэлсэн нь 
сайшаалтай. Ерөнхийлөгч иргэн 
С.Шаарийбуутай дахин уулзаж, 
хэрэг шийдвэрлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх эсэхийг харах л үлдээд 
байна. █

The Hu хамтлагийн Yu 
ve Yu ve дуу Америкийн 
Active Rock чартын топ 
аравт багтсан байна. Энэ нь 
гадаад хэл дээрх уран бүтээл 
тус чартанд орж буй анхны 
тохиолдол бөгөөд ямар ч 
рок хамтлагийн хувьд том 
амжилтад тооцогдох юм. Тус 

чартыг алдарт Bad Wolves 
хамтлагийн Killing me Slowly, 
Оzzy Osbourne-ийн Under the 
graveyard зэрэг уран бүтээл 
тэргүүлсэн байна. Active Rock 
чарт нь АНУ болон Канадын 
радио чарт бөгөөд хамгийн 
шилмэл рок бүтээлүүд тус 
сувгаар эгшиглэдэг. █

Yu ve yu ve Америкийн 
Active Rock чартын 

шилдэг аравт багтлаа 



БАЯНЗҮРХ, 
СОНГИНО ХАЙРХАН 
ДҮҮРГҮҮДЭД 
2030 ОНООС ӨМНӨ 
1200 ХҮҮХДИЙН 
СУУДАЛТАЙ 
60 ГАРУЙ 
СУРГУУЛЬ БАРЬЖ 
АШИГЛАЛТАД 
ОРУУЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ 
ГАРААД БАЙГАА 
АЖ.  ТҮҮНЧЛЭН 
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ 15 
СУРГУУЛЬ ШИНЭЭР 
АШИГЛАЛТАНД 
ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ 
ГЭСЭН СУДАЛГАА 
ГАРЧЭЭ. 
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Багш нарыг хангалттай бэлтгэхгүй бол 
өнөөдрийн ачаалал

Б.Гандолгор, ЗГМ сонин

РЕДАКЦ ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА ХАЯГ ДУГААРЫН УДИРДАГЧ

ЦАХИМ ХУВИЛБАР

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН

Ерөнхий эрхлэгч 
Баатарын Дуламхорлоо

Зөвлөх
Шатарбалын Даваадорж

Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын Сугармаа 
Утас: 99903584

Улс төр, нийгэм, эрэн сурвалжлах 
мэдээллийн алба
Эдитор Б.Энхжаргал
Утас: 99901621

Цахим контент, бүтээлч 
үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан
Утас: 99903574

Эдийн засаг, уул уурхайн          
мэдээллийн алба

Утас: 99903581

 99903578 

 99907843

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар 
дүүрэг, 

I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 

“Блю Скай тауэр” 407 тоот

Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024

Утас: 70103131, 

Факс: 70106065

Э.Батцэцэг

zgm.mn

ubinfo.mn

ТОДРУУЛГА & ЗАЛРУУЛГА 
Уншигч та манай сонины мэдээ, 

нийтлэл, сурвалжилгатай холбоотой 
тодруулж, залруулах шаардлагатай санал, 

хүсэлт байвал
› INFO@ZASAG.CO

Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй холбогдоно уу. 

Дараагийн 20 жилд улсын хэмжээнд шинээр 31284 багш бэлтгэх шаардлага тулгарч байна

М
онгол Улсын 
хувьд өнөөдөр 
боловсролын 
салбарын хөг-
жил хамгийн 

ээдрээтэй байна. Сургуулийн 
хүрэлцээ, хангамж тааруу, 
багш нарын ур чадвар дутмаг, 
сургалтын чанар сул, сурах 
бичгийн хангамж муу хэмээн 
байнга шүүмжлүүлдэг. Гэсэн 
хэдий ч дорвитой өөрчлөлт, 
ахиц дэвшил гардаггүй. 
Ерөнхий боловсролын зарим 
сургуулиуд нь гурван ээлжээр 
хичээллэдэг, нэг багшид 50-60 
хүүхэд ногддог гээд ачаалал 
өндөр байгаа юм. Өнөөгийн 
нөхцөл байдлыг 20 жилийн 
дараа харьцангуй өөр болж 
сайжирна гэсэн хүлээлт ард 
түмэнд байна. Тиймээс 2030 
он гэхэд боловсролын салбарт 
ямар ахиц дэвшил гарсан байх 
бол гэдгийг сонирхлоо. 

 БСШУСЯ, Азийн хөгжлийн 
банк хамтран 2030 онд бо-
ловсролын салбарын чанар хүр-
тээмж ямар байх талаар таамаг, 
төсөөллийн тайлан гаргажээ. 
Тус тайланд дурдсанаар сургуу-
лийн өмнөх боловсролын 
тогтол цоог төгөл дөржүүлэх, нэг 
багшид оног дох хүүхдийн тоог 
25 хүртэл бууруулах, сургуулийн 
өмнөх боловсролд нийт хүүх-
дийн 80 хувийг хамруулах зо-
рилт тавьжээ. Мөн 2030 он 
гэхэд сургуулийн өмнөх бо-
ловсролын нэг багшид ногдох 
хүүх дийн тоог 20 хүртэл буу-
руулж, нийт хүүхдийн 90 
ху вийг сургуулийн өмнөх 
бо  ловсрол хамруулахаар тө-
лөв  лөжээ. 2030 он хүртэлх 
таа маглалаас үзвэл цэцэрлэгт 
хамрагдах хүүхдийн тоо огцом 
нэмэгдэхээргүй дүр зураг ажиг-
лагджээ. Харин ЕБС-ийн бага 
ангийн сурагчдын тоо 18 хувиар, 
дунд болон ахлах ангийн нийт 
сурагчдын тоо 2018 оныхоос 
71 хувиар нэмэгдэх төлөвтэй 
байгаа аж. Мөн дээд боловсрол 
эзэмших залуусын тоо 46 хувиар, 
МСҮТ-д суралцагсадын тоо 42 
хувиар өсөх таамаг харагджээ. 

Үүнтэй уялдан дунд болон 
ахлах ангийн түвшинд мэргэж-
лийн хичээл заах багшийн тоог 

нэмэгдүүлэх шаардлага тулгарч 
байна. 2030 он гэхэд манай бо-
ловсролын салбарт ажиллах 
нийт багшийн тоо 50 мянга гаруй 

болох төлөв харагдаж буй юм. 
Гэхдээ багш нарыг хүртээмжтэй 
бэлтгэж чадахгүй бол нэг баг-
шид ногдох хүүхдийн тоо өнөө-
гийн түвшинтэй ижил байна гэж 
дүгнэжээ. Бага ангийн 5158 багш 
шинээр бэлтгэх хэрэгцээ гарч 
байгаа бол монгол хэл, уран 
зохио лын 3838, математикийн 
2433, мэдээлэл технологийн 691, 
физикийн 1221, биологийн 1332, 
хими 1408, газарзүйн 860, түүх 
1171, нийгэм судлал, иргэний 
боловсрол 2133, дүрслэх урлаг, 
зураг зүй технологи 3181, хөгж-
мийн 1633, биеийн тамир 2467, 
эрүүл мэндийн 1141, англи хэл-
ний 1998, орос хэлний 619 гээд 
нийт 31284 багш шинээр бэлтгэх 
шаардлага тулгарч бай на. Мөн 
шинээр цөөнгүй сургууль барих 
хэрэгцээ үүсэж буй. Тухайлбал, 
Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүр-
гүүдэд 2030 оноос өмнө 1200 
хүүх дийн суудалтай 60 гаруй 
сур гууль барьж ашиг лалтад 
оруу лах хэрэгцээ гараад байгаа 

ЕБС-Д СУРАЛЦАГСДЫН ТОО 71 ХУВИАР НЭМЭГДЭНЭ

Бага анги

Дунд анги

Ахлах анги

2020 онд 371141, 2030 онд 403921
2020 онд 233818, 2030 онд 311459
2020 онд 104024, 2030 онд 191275

ЭЛСЭЛТИЙН БАЙДАЛ:

ХҮН АМ

6-10 НАСНЫХАН 11-14 НАСНЫХАН 15-17 НАСНЫХАН

2020 онд

2030 онд

371141 233818 130030

403921 311459 239094

аж.  Түүнчлэн Хөвсгөл аймаг 15 
сур гууль шинээр ашиглалтанд 
оруу лах хэрэгтэй гэсэн судалгаа 
гарчээ. 

Уг судалгаа таамгийг гаргахдаа 

санхүүгийн зардлын  хэмжих 
нэг жийг ам. доллараар хийсэн 
бөгөөд ханшийн савлагаа нь 
мон гол төгрөгтэй харьцуулахад 
бага байна хэмээн тооцоолжээ. 
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Судалгаанаас харахад 
2030 он гэхэд Монгол Улсын 
хэм жээнд 31000 гаруй багш 
шинээр бэлтгэх шаардлагатай 
байгаа аж. Энэ талаар 
МУБИС-ийн захирлын үүрэг 
гүйцэтгэгч  Д.Мандахаас 
тодрууллаа. 

-2030 он гэхэд ерөнхий 
боловсролын 31000 гаруй 
багш шинээр бэлтгэх 
шаард лага үүсээд байгаа 
юм байна. Танай сургууль 
энэ төлөвлөгөөг биелүүлж 
чадах уу. Жилд 
хэчнээн багш 
шинээр бэлтгэж 
байгаа вэ? 

-Манай сур гуу-
лийн 100 жилийн 
ой удахгүй бол но. 
Жилд дунджаар 
1000 гаруй багш 
бэлтгэж бай гаа. 
Өнгөрсөн ху-
га цаанд 80 ор -
чим мянган багш 
бэлтгэ жээ. Сүү-
лийн жилүүдэд 
б о  л о в с р о л ы н 
х ү р     т э э м ж и д 
илүү ан хаарч ир-
лээ. Хүүх дүү-
дийг тухтай орчинд сурч 
бо  ловс рох эрхээр ханга-
хаар ажиллаж байна. Бүх 
төрлийн дугуйлангийн бай-
раар хангахад анхаарч жилд 
30 орчим сургууль, цэцэр-
лэг ашиглалтад оруулж 
бай гаа. Манай сургууль 42 
мэргэжлээр, жилдээ 2800 
орчим багш боловсон хү-
чин бэлтгэж байна. Бүх 
элс сэн оюутнууд бүгдээрээ 
сургуулиа төгсдөггүй. Тэдний 
80 орчим хувь нь сургуулиа 
төгсдөг. Энэ хүчин чадлаараа 
ирэх 10 жилд ажиллаж чад -
вал 2030 он гэхэд 20 гаруй 
мянган багш бэлтгэх бо ломж-
той. Манайхаас өөр багш 
бэлтгэдэг сургууль бий. 90 
гаруй хувийн сургуулиас 40 
нь цэцэрлэг, бага ангийн 

багш мэргэжилтэн бэлтгэдэг 
боллоо. 

-Багш нарын ур чадварт 
хэр дэвшил гарах вэ. Ерөн-
хий боловсролын сургалтын 
чанар ирэх 10 жилд хэр 
сайжрах бол? 

-Багшийн ур чадвар гэж 
ярихаар олон зүйл хөн дөг-
дөнө. Дээхнэ үед сонгоны 
оюутнуудыг түлхүү элсүүлдэг 
байлаа. Дунд сургуульд бай-
хаасаа багш болно гэж зо-
рилгоо тодорхойлсон хүүх-
дүүд илүү сайн суралцдаг. 
Сайн багш бэлтгэхийн тулд 
эл сэлтийн шалгалтандаа өн-
дөр оноо авсан хүүхдүүдийг 
Засгийн газрын 100 хувийн 
тэтгэлгээр сургадаг болсон. 
750 оноо авсан бол 100 хувь, 
650 оноотойг нь 50 хувийн 
тэтгэлгээр сургаж байна. Мөн 
10 гаруй төрлийн тэтгэлгийн 

хө төлбөр хэ-
рэг жиж буй 
учраас багш 
болох со нир -
хол той хүүх-
дүү дийн тоо 
н э  м э г д э ж 
бай  гаа. Манай 
сургууль сайн 
багш бэлт гэх 
арга ба ри лаа-
раа Ази тивд 
өр сөл  дөхөөр 
зорьж байна. 
И н  г э х и й н 
тулд дэлхийн 
их, дээд сур-
гуу  лиуд жи-
шигт нийцсэн 

сургалтын системийг нэвт-
рүүлсэн. Онлайн сур галтын 
чиглэлээр нэлээд хөг жиж 
байгаа. Хичээл ажиг лал-
тын системтэй боллоо. Ту-
хайн багшийн хичээлийг 
би чиж аваад дутагдлыг нь 
засах талаар зөвлөж бай-
на. 90 минутыг үр дүнгүй 
өнгөрүүлсэн багшид арга 
хэм жээ авч байна. Багш 
хүүх дэд хайртай байх ёстой 
гэсэн шалгуур тавьдаг болж 
байгаа. Хүүхдийг хүн болгож 
төлөвшүүлэхэд багш чухал 
үүрэгтэй гэдгийг үргэлж л 
ярьж хэлдэг. 2014 оноос хойш 
ажил дээр гарсан багш нартай 
холбоотой ажиллаж байна. 
Мөн мэргэжлээр ажил лаж 
бай на уу үгүй юу гэдэг талаар 
тандалт судалгаа хийдэг. █

ЗГМ: ТОДРУУЛГА 

Д.Мандах: 2030 он гэхэд  
манай сургууль 23000 багш  

бэлтгэнэ

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

ХҮН АМЫН ӨСӨЛТИЙН ДИНАМИКТАЙ УЯЛДУУЛАН 
2030 ОНД ЕБС-ИУДАД ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДАЛ

Нийт зардалд  2020 онд $288 мянга, 
2030 онд $725 мянган ам.доллар 

зарцуулах тооцоо гаргажээ.

НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДНБ (АМ.ДОЛЛАРААР)

2020 онд 

$4562 

2030 онд 

$8837 

Багш нарын цалингийн зардалд

Багшийг хөгжүүлэхэд

Барилга хөрөнгө оруулалтад

Сургалтын зардалд

Сурах бичиг хэвлэхэд

2020 онд 266 мянга гаруй 
2030 онд 712 мянга гаруй

2020 онд 433 мянга гаруй 
2030 онд 599 мянга гаруй

2020 онд 162 мянга гаруй 
2030 онд 559 мянга гаруй

2020 онд 389 мянга 
2030 онд 538 мянга

2020 онд 162 мянга 
2030 онд 207 мянга

10 жилийн дараа
буурахгүй

2030 он гэхэд боловсролын 
салбарт зарцуулах зардлын 
хэмжээ гурав дахин өснө 
гэж тооцоолсон байна. Гэх-
дээ дэлхий дахинд өрнөж 
буй технологийн хувьсал ма-
най улсын боловсролын сал-
барт хэрхэн тусгалаа олох 
нь тодорхойгүй байгаа юм. 
Одоо  гоос 10 жилийн да раа 
ерөн  хий боловсролын сур гуу -
лийн хичээлийн агуулга хэр-
хэн өөрчлөгдөх, ямар шинэ 
дэвшил гарах талаар уг тайланд 
нарийвчлан тусгаагүй байна. 
Энэ нь хүмүүст хуучны заах арга 
барилаасаа салж чадахгүй байх 
вий гэсэн эргэлзээ төрүүлж 
буй. Мөн шинээр ямар хичээл 
үзэж судлах, сургалтын шинэ 
технологийг хэрхэн ашиглах бол 
гэдэг талаар тодорхой таамаг 
одоогоор салбарын яамнаас 
гар гаагүй байна. Тэгэхээр 
шинэ зууны технологийн эринд 
бидний хойч үе юу үзэж судлах 
нь тун бүрхэг байгаа юм. Уг нь 
боловсролын салбарын бодлого 
чиглэл нь тодорхой байж улс 
орон хөгжих учиртай. Шинэ 
зууны мэдлэг боловсролтой 
иргэдийг бэлтгэхэд ихээхэн 
анхаарах шаардлагатай би-
лээ. Хойд хөрш багш нарын 
нийг мийн асуудлыг нэн тү-
рүүнд шийдэж, иргэдээ бо-
ловс ролтой болгох бодлого 
барьж байна. Харин манай 
ул сын боловсролын салбар 
өнгөр сөн жилүүдэд уруудаж 
ирснээс өөдөлсөнгүй. Тиймээс 
боловсролын салбарын хөрөнгө 
санхүүжилтийг сайжруулж, үр 
хойчоо боловсролтой иргэн 
болгоход одооноос анхаарахгүй 
бол дэлхийн хөгжлөөс хэдэн 
мянган бээрийн цаана хоцрох 
гээд байгааг холбогдох 
байгууллага нь ухаарах цаг 
болсныг сануулахад илүүдэхгүй 
болов уу. █

Түвшин 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

СӨБ 308213 312052 315128 322460 326240 324655 322659 319721 317055 314949 313729

ЕБС 734991 770085 805629 835460 865749 891865 910630 923468 939660 949353 954476

Дээд 185184 179695 174471 173074 176312 189079 208872 233129 250939 265730 277345

МБСТ 38497 39235 40382 41798 43352 45438 47113 48885 50829 49895 54527

Сургуулийн насны хүн амын тоо

ЕБС-ИЙН БАГА 
АНГИЙН СУРАГЧДЫН 
ТОО 18 ХУВИАР, 
ДУНД БОЛОН АХЛАХ 
АНГИЙН НИЙТ 
СУРАГЧДЫН ТОО 
2018 ОНЫХООС 71 
ХУВИАР НЭМЭГДЭХ 
ТӨЛӨВТЭЙ БАЙГАА 
АЖ.

Манай сургууль 
сайн багш 
бэлтгэх арга 
барилаараа 
Ази тивд 
өрсөлдөхөөр 
зорьж байна. 
Ингэхийн тулд 
дэлхийн их, 
дээд сургуулиуд 
жишигт нийцсэн 
сургалтын 
системийг 
нэвтрүүлсэн.

  Гэрэл зургийг Ж.Гэрэлчулуун



ХЭДХЭН ХОНОГИЙН 
ДАРАА БОЛОХ 
БИЛГИЙН 
ТООЛЛЫН САР 
ШИНИЙН БАЯРЫН 
АМРАЛТЫГ 
АР ГЭРТЭЭ 
ТЭМДЭГЛЭХЭЭР 
ХЯТАД ДАЯАР 
ГУРВАН ТЭРБУМ 
АЯЛАЛ БОЛОХ 
ГЭЖ БАЙГАА 
НЬ ВИРУСИЙН 
ТАРХАЛТЫГ 
ИХЭСГЭХ 
АЮУЛТАЙ. 

Агаарын дүүжин тээвэр хэзээ 
ашиглалтад орох талаар нийслэлийн 
Засаг дарга С.Амарсайханаас 
тодрууллаа.

-Агаарын дүүжин тээвэр хэзээ 
ашиглалтад орох вэ? 

-Агаарын дүүжин тээврийн 
ажлыг бид ирэх дөрөвдүгээр сард 
эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. 
Хугацаандаа эхэлсэн тохиолдолд 
2021 оны зургаадугаар сард эхний 
маршрут буюу Баянхошуу, Ханын 
материал болон III, IV дүгээр 

хороолол чиглэлд явна.
-Хүчин чадал, зорчих үнийн 

хувьд ямар байх бол?
-Одоо нийтийн тээвэрт 

мөрдөгдөж байгаа үнийн 
хэмжээнд байлгаж, иргэдэд аль 
болох боломжтой хэлбэрээр үнээ 
тогтооно. Цагт 3000 хүн тээвэрлэх 
хүчин чадалтай гэдэг нь өдөр 
дунджаар 40 мянга орчим хүн 
тээвэрлэнэ гэсэн үг.

-Аюулгүй байдлыг хэрхэн 
хангах тал дээр тайлбар өгөхгүй 
юу?

-Агаарын дүүжин тээвэр бол 
бусад тээврийн хэрэгсэлтэй 
харьцуулахад хамгийн аюулгүй 
хэрэгсэл юм. Энэ тээвэр нь 
анхнаасаа цас ихтэй, уулархаг 
газруудад зориулсан технологи. 
Дэлхийн олон хот үүнийг нийтийн 
тээвэрт ашиглаж байгаа бөгөөд 
цаг агаарын хувьд -50, +50 градуст 
хэвийн ажиллана. Мөн дотоод 
гадаадын олон мэргэжлийн хүн бүх 
талаас нь судалж аюулгүй байдлыг 
нь хангасан учраас бид хэрэгжүүлж 
болно гэж үзэж байгаа юм. █
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Төв Хятадад дэгдсэн шинэ 
вирус дөрөв дэх хүнийхээ 
амийг авч, халдвар эмнэлгийн 
ажилтнуудад дамжсан нь 
билгийн тооллын сар шинийн 
баярын амралтаар аялан зорчих 
гэж буй сая сая хүмүүсийн дунд 
SARS төст өвчин тархах вий 
гэсэн айдас үүсгэв.

Шинэ өвчин үүсгэгч таамаглаж 
байсан шиг зөвхөн мал амьтнаас 
хүнд бус, хүнээс хүнд дамждаг 
болохыг Дэлхийн Эрүүл Мэндийн 
Байгууллага (ДЭМБ) тогтоогоод 
байна. Одоогоор эмнэлгийн 15 
ажилтанд вирус халдварласнаас 
нэгийнх нь биеийн байдал муу 
байгааг БНХАУ-ын төрийн 
мэдээллийн Шиньхуа агентлаг 
мэдээлэв.

Шинэ вирус нь 17 жилийн 
тэртээ 800 орчим хүний амийг 
авсан SARS буюу амьсгалын 
замын цочмог хурц үрэвсэлтэй 
нэг төрөл болж буй учраас 
эрүүлийг хамгаалах салбарын 
ажилтнуудад маш эрсдэлтэй. 
Хэд хэдэн улсад илрээд буй 
шинэ өвчин хүнээс хүнд хялбар 
дамждагийг олж тогтоосон нь 
түгшүүрийг бүр ихэсгэснийг 
Австралийн Үндэсний Их 
Сургуулийн анагаах ухааны 
профессор Санжаяа Сенанаяке 
тайлбарласан юм. Урьд дэгдсэн 
SARS-тай харьцуулахад 
“одоогоор үхлийн тоо бага 
байгаа нь сайн хэрэг” хэмээн 
профессор өгүүлэв.

Шинэ корона вирусын 
халдвараар дөрөв дэх хүн 
нас барсныг өвчний голомт 
төв Хятадын Ухань хотын 
эрүүлийг хамгаалах албаны 
хүмүүс мэдэгдлээ. Даралт 
ихэсдэг, чихрийн шижин, 
зүрхний титэм судасны өвчтэй 
89 настай хөгшин энэ сарын 
18-нд эмнэлэгт хэвтсэнийхээ 
маргааш нь өнгөрчээ. Уханьд 
өдгөө өвчний халдвартай 200 
орчим хүнийг бүртгээд байна. 
Халдвар мөн Бээжин, өмнөд 

Г.Очирбат, ЗГМ сонин

Хятад даяар гурван тэрбум аялал 
айсуй нь вирусийн тархалтыг 

ихэсгэх аюултай

Эрсдэлийн үнэлгээ хийж 
байгаа учраас мэдээлэл өгөх 

боломжгүй
тавьж, ямар зохицуулалт хийж 
байгаа талаар албаны хүмүүсээс 
тодруулахад хариулт өгөх хүн 
олдсонгүй. Хятадад гараад 
байгаа уг өвчин манай улсад 
гарах боломжтой эсэхийг 
ХӨСҮТ-өөс тодруулахад 
“Эрсдэлийн үнэлгээ хийж 
байгаа учраас мэдээлэл өгөх 
боломжгүй” хэмээн хариулахаас 
татгалзсан юм. Сүх далайтал 
үхэр амар гэгчээр манай 
улсад бүртгэгдээгүй хэмээн 
тайван байгаа эрүүл мэндийн 
салбарынхан дараа нь амаа 
барих вий. 

ДЭЛХИЙД МОНГОЛД

Хятадын Гуандун мужид ч 
илэрчээ. Мөн Ази, Номхон 
далайн бүсийн Өмнөд Солонгос, 
Тайланд, Японд ч Уханьд аялаад 
ирэгсдийн дундаас өвчний 
тохиолдол бүртгэсэн юм.

Хятадад халдварын тохиол-
долд долоо хоногийн эцэс, 
амралтын өдрүүдэд ихэссэнтэй 
уялдан дэлхий даяар эрүүлийг 
хамгаалах байгууллагууд 
халуурах, ханиалгах зэрэг 
вирусын халдварын шинж тэмдэг 
бүхий тохиолдлыг нарийвчлан 
хянаж шалгадаг боллоо. 
Хэдхэн хоногийн дараа болох 
билгийн тооллын сар шинийн 
баярын амралтыг ар гэртээ 
тэмдэглэхээр Хятад даяар 
гурван тэрбум аялал болох гэж 
байгаа нь вирусийн тархалтыг 
ихэсгэх аюултай. Шинэ корона 
вирусыг Хятадын эрүүлийг 
хамгаалах комисс SARS мөн 
багтдаг халдварт өвчний “В” 
ангилалд хамааруулахаар 
шийдвэрлэв. Тус улс холер, 
тахал зэрэг онц ноцтой өвчний 
үед авдаг урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ авч байна.

● Ямар нэгэн амьсгалын 
замын өвчлөл, ханиадтай 
хүнээс хол байх 
(Манай улсын хувьд одоогоор 
гадаадын иргэд өвчний сэжиг 
бүхий хүн) 
● Эмч нарын зөвлөмжийн 
дагуу гараа тогтмол, зөв угаах
● Мал, далайн гаралтай 
амьтныг бэлтгэдэг, 
боловсруулаагүй түүхий эдийг 
худалдаалдаг газруудаас хол 
байх (Хятад улсын хувьд өгсөн 
зөвлөмж)
● Ханиад, томуу болон 
амьсгалын замын ямар нэгэн 
өвчин туссан хүн бусдад 
халдаахгүйн тулд эрүүл ахуйн 
дэглэмийг чанд сахих, амны 
хаалт зүүх
(шүлс, нусаа ил задгай 
хаяхгүй, амны цаас, алчуур 
байнга хэрэглэж байх)
● Эрүүл мэндийн 
байгууллагууд халдвар, 
ариутгалын дэг журмыг чанд 
сахин мөрдөх 

ЗӨВЛӨМЖ 

Коронавирусийн халдвар 
хүнээс хүнд амьсгалын болон 
ахуйн замаар халддагийг 
тогтоо лоо. Урд хөрштэй 
хил залгаа оршдог, бараа 
бүтээгдэхүүнийхээ дийлэнх 
хэсгийг импортолдог улс орны 
хувьд шинэ төрлийн вирус 
дэгдэхгүй гэх баталгаагүй. 

Өнөөдөр ДЭМБ-ын Онцгой 
асуудлын Хороо хуралдаж, 
энэхүү өвчний талаар Олон 
улсын түвшинд онц байдал 
зарлах эсэхийг шийдвэрлэх 
юм байна. Гэтэл эрүүл мэндийн 
байгууллагууд сэрэмжлүүлэг 
мэдээллийг  хангалттай 
хүргэхгүй байгаагаас иргэдийн 
дунд коронавирусээс хэрхэн 
урьдчилан сэргийлэх тухай 
мэдээлэл дулимаг байна. 
БНХАУ-ын Эрээн хотыг зорих 
иргэдийн тоо нэмэгдсээр галт 
тэрэгний билет ч олдохоо 
байлаа. Сар шинийн баяр дөхсөн 
энэ үед цаашид хөл хөдөлгөөн 
улам ихсэх нь тодорхой байна. 
Тиймээс үүнд хэрхэн хяналт 

ДЭМБ-аас гаргасан зөвлөмж 
дээр үндэслэн ЭМЯ-наас 
сэрэмжлүүлэг гаргасан байв. 
Сэрэмжлүүлэгтээ “Мал, далайн 
гаралтай амьтныг бэлтгэдэг, 
боловсруулаагүй түүхий эдийг 
худалдаалдаг газруудаас хол байх” 
хэмээн “монголчилсон” байв. 
Монголын нөхцөлд нийцэхгүй 
ийм зөвлөмж гаргачихаад дараа 
нь сэрэмжлүүлээд байхад 
иргэдийн буруутай үйлдлээс 
болсон хэмээн буруугаа бусдад 
тохож, ханиаданд дарлуулдаг 
шиг нөхцөл байдал үүсэх эрсдэл 
ойрхон байна. █

Г.Санжааханд, ЗГМ сонин

Эх сурвалж: ДЭМБ

Агаарын дүүжин тээвэр ирэх онд ашиглалтад орно

5863961 регистрийн 
дугаартай 

“Эпато анарваан” 
ХХК-ийн нэрийг 

“Мөнх гийх эрхэс” 
ХХК болгож 
өөрчиллөө.

ЗАРЛАЛ
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НИЙТЛЭЛЧИЙН БУЛАН

Х
үмүүс нийгэм, эдийн 
засгийн байдал, гарал 
үүслээс үл хамааран 
амьдралаа дээшлүүлэх 
боломж бүхий нийгэм 

бий болгох нь асар их ашиг тустай 
төдийгүй эдийн засгийн өсөлтийг 
хэдэн зуун тэрбум ам.доллараар 
нэмэгдүүлэх боломжтой болохыг 
Дэлхийн эдийн засгийн чуулганд 
оролцогчид онцолж байна. Нийгмийн 
давхарга хооронд шилжих боломж 
буюу Social Mobility-г 10 хувиар 
нэмэгдүүлснээр дэлхийн эдийн засаг 
дараагийн 10 жилд таван хувиар илүү 
өсөх тооцоо гаргасан тухай чуулганы 
шинэхэн тайланд дурджээ. Нийт 82 
орныг харьцуулсан 
энэхүү судалгаагаар 
Дани, Норвег, Швед, 
Финланд, Исланд 
зэрэг Скандинавын 
хойгийн орнууд 
тэргүүн эгнээнд 
жагссан байна. 
Нийгмийн давхарга 
хооронд шилжих 
б о л о м ж и й г 
с а й ж р у у л с н а а р 
хамгийн их өгөөж 
хүртэх орноор БНХАУ, 
АНУ, Энэтхэгийг 
нэрлэжээ. Энэхүү 
ү з ү ү л э л т и й г 
с а й ж р у у л а х ы н 
тулд илүү шударга 
цалингийн систем, 
нийгмийн халамж, 
насан т уршийн 
боловсрол, ажлын 
таатай нөхцөл гэсэн 
дөрвөн зүйлд голлон анхаарах 
шаардлагатайг дурдсан байна. 

Хэрэв улс орнууд Social Mobility-г 
10 пунктээр нэмэгдүүлж чадвал ирэх 
арванд ДНБ нь 4.4 хувиар өсөх тооцоог 
мөн гаргажээ. Эндээс хамгийн их 
өгөөж хүртэх нь өмнөд хөрш Хятад 
бөгөөд тус улсын эдийн засаг жилд 
103 тэрбум буюу ирэх арванд бараг 
нэг их наяд ам.доллараар нэмэгдэх 
тооцоо байна. Тус улс жил бүр 10 
сая орчим хүнийг ядуурлаас гаргаж 
буй нь нийгмийн давхарга хооронд 

Баян, ядуугийн 
ялгаа нэмэгдэх 
хэрээр дундаж 

давхарга 
хумигдсаар   

Нийгмийн давхарга хооронд шилжих боломжийг 
нэмэгдүүлснээр дэлхийн эдийн засаг дараагийн 10 жилд 

таван хувиар илүү өсөх тооцоо гарчээ

Г.Баярсайхан, ЗГМ сонин

хорооноос 2018 онд танилцуулсан 
судалгаанд нийт хүн амыг 
хэрэглээгээр нь 10 бүлэгт хуваан 
үзжээ. Хамгийн чинээлэг хэсгийн 
нэг хүн сард дунджаар 605.4 мянган 
төгрөг хэрэглэж байгаа бол хамгийн 
ядуу бүлгийн хүний сарын дундаж 
хэрэглээ 78.4 мянган төгрөг байв. 
Өөрөөр хэлбэл, ядуу бүлгийнхний 
хэрэглээ чинээлэг иргэдийнхээс 7.7 
дахин бага байгаа юм. 

Орлогын тэгш бус байдлыг 
илэрхийлдэг жини коэффициент 
ч тогтмол сөрөг үзүүлэлттэй гарч 
байна. Уг үзүүлэлт бага байх тусмаа 
орлогын хуваарилалт тэгш байна 
гэж үздэг бөгөөд манай улсын хувьд 
энэ үзүүлэлт 1998 онд 30.3 хувь 
байсан бол 2016 онд 32.3 хувь болон 
өсчээ. Ганц хувийн өөрчлөлт улсын 
эдийн засагт асар чухал нөлөөтэй 
байдгийг бодолцвол орлогын тэгш 
бус байдал улам нэмэгдсээр байна 
гэсэн үг. Үр дүнд нь эдүгээ Монголд 
900 мянга буюу нэг сая шахам хүн 
сард 166 мянга хүрэхгүй төгрөгөөр 
амьдралаа залгуулж буйг Дэлхийн 
банкны хийсэн судалгаа харуулсан.

Дэлхийн эдийн засгийн чуулганы 
тооцоогоор 2030 он гэхэд Ази, Номхон 
далайн бүс нутагт дундаж давхаргын 

тоо 3.2 тэрбумд хүрч, 2009 оныхоос 
6.2 дахин өснө. Энэ үед Хятад, 
Энэтхэгийн дундаж давхарга дэлхийн 
эрэлтийг тодорхойлох болно. Харин 
манай улс Тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлалдаа 2030 он гэхэд дундаж 
давхаргыг 80 хувьд хүргэнэ хэмээн 
төлөвлөжээ. Сэрчихгүй бол сайхан 
л зүүд гэдэг шиг хэрэв биелдэг бол 
бид аз жаргалын индексээр тогтмол 
тэргүүлдэг улс орнуудыг ч давж гарах 
нь. Дундаж давхаргын эзлэх хувиар 
дэлхийд тэргүүлдэг Австралид гэхэд 
энэ үзүүлэлт 66 хувьтай байдаг. Харин 
бид 80 хувьдаа яаж хүрэх, үүний 
тулд ямар бодлого хэрэгжүүлэх, 
үүнд хэдий хэр хөрөнгө зарцуулах 
талаар ямар ч тооцоо судалгаа 
алга. Товчхондоо бол цаасан дээрх 
мөрөөдлийн төлөвлөгөө л байна. 
Гэхдээ дээр дурдсан шиг орлогын 
хамгийн сул үзүүлэлтээр тооцоод 80 
хувьд хүрлээ гэж зарлаж мэдэх л юм, 
манай дарга нар. Гэвч иргэдийн бодит 
орлого, амьжиргааны түвшин арай 
өөрийг илэрхийлээд байвал ямар ч 
сайхан тоон үзүүлэлт гаргаж тавиад 
нэмэргүй. 

Нийгмийн давхарга хооронд 
шилжих боломжийг нэмэгдүүлэх 
гол үзүүлэлтүүд Монголд ямар 

байгааг бодолцож үзье. Цалингийн 
шударга системээр лав Монгол 
Улс сүүл хавиар жагсана. НҮБ-аас 
хийсэн судалгаагаар монголчуудын 
сарын дундаж цалин 394 ам.доллар 
бөгөөд энэ нь судалгаанд хамрагдсан 
72 орноос 66-д бичигдэх үзүүлэлт 
юм. Харин дэлхийн дундажтай 
харьцуулахад 3.5 дахин бага. Ийм 
нөхцөлд цалингийн шударга систем 
ярих нь хүмүүсийн уурыг хүргэхээс 
хэтрэхгүй. Нийгмийн халамжийн 
тухайд нийт хамрагддаг хүнээр 
нь тооцвол Монгол бараг дэлхийд 
тэргүүлэх байх. Дөрвөн монгол хүн 
тутмын нэг нь ямар нэг халамжид 
хамрагддаг гэсэн судалгаа ч бий. 
Гэхдээ халамж хэт хавтгайрсан, 
зорилтот түвшиндээ хүрдэггүй, 
хоёрын хооронд амсуулах төдий 
бага байдаг нь бид халамжийн 
тогтолцоондоо өөрчлөлт хийх 
шаардлагатайг харуулж байна. Харин 
насан туршийн боловсролын үзүүлэлт 
харьцангуй гайгүй гарах байх. 
Нийт хүн амын ерөнхий боловсрол 
эзэмшсэн үзүүлэлтээр бид дэлхийд 
дээгүүр бичигддэг нь үүний шалтгаан. 
Гэхдээ орчин цагийн хэрэгцээ 
шаардлагад нийцсэн боловсон 
хүчин бэлдэж чадаж байна уу гэвэл 
асуудал өөрөөр яригдана. Ажлын 
нөхцөл байдлын тухайд таатай гэж 
дүгнэхэд нэн хэцүү. Ингээд бодохоор 
ядуусын эгнээгээ багасгаж, дундаж 
давхаргыг нэмэгдүүлэх мөрөөдлийн 
төлөвлөгөөнд дорвитой ахиц дэвшил 
гарна гэсэн итгэл төрөхгүй л байна. 
Энэ зуур дэлхий нийт ирээдүйг 
илүү холоор харж, алсын бодлого 
төлөвлөгөөгөө хэдийн боловсруулж, 
тодорхой үр дүнд хүрээд эхэллээ. 
Хятад улс гэхэд сүүлийн тавхан жилд 
60 сая хүнийг ядуурлаас гаргалаа. 
Үлдсэн 30 сая ядуу иргэнээ ойрын 2-3 
жилд дундаж давхаргад шилжүүлнэ 
гэж байна. Энэтхэгт хэдийгээр 300 
сая хүн нэн ядуу амьдарч байгаа ч 
сүүлийн таван жилд ядуусын тоо мөн 
л 50 орчим саяар багассан статистик 
байна. Харин Монголд баян, хоосны 
ялгаа улам ихсэж, дундаж давхарга 
нь ядуусын эгнээ рүү шилжсээр 
байна. Гэсэн атал ядуурал дорвитой 
буурах итгэл төрж өгөхгүй байгаа нь 
хамгийн том эмгэнэл юм даа. █

Манай улс 
Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл 
баримтлалдаа 
2030 он 
гэхэд дундаж 
давхаргыг 
80 хувьд 
хүргэнэ хэмээн 
төлөвлөжээ. 
Хэрэв биелдэг 
бол бид аз 
жаргалын 
индексээр 
тогтмол 
тэргүүлдэг улс 
орнуудыг ч давж 
гарах нь. 

шилжих боломжийг нэмэгдүүлсэн 
сонгодог жишээ юм. Гэхдээ бүхэлд нь 
харвал давхарга хоорондын шилжилт 
тийм ч таатай үр дүн үзүүлэхгүй 
байх магадлалтай. ДЭЗЧ-д зориулж 
хийсэн судалгаагаанд оролцогчдын 
44 хувь нь ирээдүйн төлөв байдал 
өнөөгийн ээж, аавынх нь нөхцөл 
байдлаас дор байна гэж үзэж буйгаа 
илэрхийлжээ. 

Харамсалтай нь, энэ тайланд 
Монгол Улс багтсангүй. Өөрөөр 
хэлбэл, давхарга хооронд шилжих 
боломж Монголд хэр байдаг талаар 
нарийн тоо баримт алга. Тиймээс 
багцаалдсан, таамагласан л мэдээлэл 
гаргах боломжтой. Гайхалтай нь, 
эдүгээ Монголын дундаж давхарга 
нийт өрхийн 30-90 хувийг эзэлж буй 

гэсэн судалгаа байна. 
Эзлэх хувь ийм хол 
зөрүүтэй байгаа нь 
тооцох аргачлалаасаа 
шалтгаалдаг аж. ERI 
буюу Эдийн засгийн 
судалгаа, эрдэм 
ш и н ж и л г э э н и й 
х ү р э э л э н г э э с 
манай улсын нэг 
хүнд ногдох өдрийн 
орлогыг хамгийн сул 
хэмжүүрээр тооцоход 
дундаж давхаргын 
хэмжээ 85 хувьд 
хүрч байв. Харин уг 
аргачлалаа дэлхийн 
жишигтэй дүйцүүлж, 
орлогын өндөр 
үзүүлэлтээр хэмжвэл 
манай дунда ж 
давхаргын эзлэх 
жин 30 хувь болтлоо 
буурсан байгаа юм. 

Нэг өдрийн орлогын тооцооноос 
хамаарч ийм эрс тэс дүн гарч байгаа 
нь энэ. 

Уг нь дундаж давхарга гэдэг улс 
орны хөгжлийг илтгэдэг гол үзүүлэлт. 
Учир нь дундаж давхарга ихтэй 
нийгэмд эдийн засгийн өсөлт илүү 
байдаг. Скандинавын орнуудад баян, 
ядуугийн ялгаа маш бага байдаг нь 
үүнтэй холбоотой. Харин манайд энэ 
ялгаа улам бүр ихэссээр буйг төрөл 
бүрийн судалгаанаас харж болно. 
Тухайлбал, Үндэсний статистикийн 

Social Mobility индексээр тэргүүлэгч улс орнууд
85.2
83.6
83.6
83.5
82.7
82.4
82.1
80.1
80.1
79.8

Дани
Норвег
Финланд
Швед
Исланд
Нидерланд
Швейцар
Австри
Бельги
Люксембург

1,025,769

Social Mobility-г нэмэгдүүлснээр хамгийн их өгөөж хүртэх орнууд
(2030 оны төсөөлөл, сая ам.доллараар)

БНХАУ АНУ Энэтхэг Япон ХБНГУ ОХУ Индонез Бразил Их 
Британи

Франц

866,727

428,452

238,691 184,831
126,001129,880144,594144,734177,976

Эх сурвалж: ДЭЗЧ



|           ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ08 2020.01.22, ЛХАГВА~№014 (1293)        

ЗГМ: ТОВЧХОН
 АРИЛЖАА

Монголын Хөрөнгийн бирж 
мягмар гарагийн үнэт цаасны 
арилжаагаар 28 компанийн 
570,506 ширхэг хувьцаа 
арилжлаа. Энэ өдөр 13 
компанийн хувьцааны ханш 
өсөж, 11 компанийнх буурав. 

 ИНДЕКС

0.32 
Хувь. ТОП 20 индекс 0.32 хувиар 
буурч, зах зээлийн үнэлгээ 2.6 
их наяд төгрөг боллоо. 

 ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

16.5  
Сая ам.доллар. Гадаад валютын 
дуудлага худалдаагаар төв банк 
16.5 сая ам.доллар зах зээлд 
нийлүүллээ. 

 ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ
Монголын Хөрөнгийн 
биржид бүртгэлтэй “Харшийн 
гэрээ” компанийн хувьцаа 
эзэмшигчдийн хурал ирэх 
сарын 26-ны өдөр болно. Энэ 
үеэр компанийн 2019 оны үйл 
ажиллагааны болон санхүүгийн 
тайланг танилцуулах бөгөөд 
2020 оны төлөвлөгөөг хэлэлцэн 
батлах аж. Мөн төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийг шинээр 
сонгохоор болжээ.

 ИПОТЕК

37.7 
Хувь. Иргэдэд олгосон зээлийн 
өрийн үлдэгдэл 2019 оны 11 
дүгээр сарын эцэст 12.1 их наяд 
төгрөг болж, өмнөх оны мөн 
үеэс 789.9 тэрбум төгрөгөөр 
өсжээ. Иргэдэд олгосон нийт 
зээлийн өрийн үлдэгдлийн 37.7 
хувийг ипотекийн зээл, 26.3 
хувийг цалингийн зээл, 13.3 
хувийг жижиг дунд үйлдвэрийн 
зээл, 10.4 хувийг хэрэглээний 
зээл, 6.4 хувийг тэтгэврийн 
зээл, 5.9 хувийг бусад зээл тус 
тус эзэлж байна. 

 ТӨСӨВ

9.7 
Их наяд төгрөг. Татварын нийт 
орлого 2019 онд 9.7 их наяд 
төгрөг болж, өмнөх оноос 
1.5 их наяд төгрөгөөр өсөхөд 
орлогын албан татвар 22.1 хувь, 
нийгмийн даатгалын орлого 21.9 
хувь, нэмэгдсэн өртгийн албан 
татвар 13.1 хувь, бусад татвар, 
төлбөр хураамжийн орлого 28.8 
хувь, онцгой албан татвар 14.4 
хувь, гадаад үйл ажиллагааны 
орлого 15.8 хувиар тус тус 
өссөн нь нөлөөлжээ.

ЭДИЙН ЗАСАГ
 9  11

 11

Д.Сумъяабазар: “Эрдэнэс Тавантолгой 
Майнинг”-ийн IPO сонгуультай тулах нь

Гадаад өрийн “гамшгаас” болж дефолт 
зарлах ойрхон байна

Вьетнамд шийтгэл чангарсан нь шар 
айргийн борлуулалтыг бууруулав

БНХАУ-ын ихэнх мужийн эдийн засгийн 
өсөлт саарна 10

ДЭЛХИЙН ЭДИЙН 
ЗАСГИЙН ЧУУЛГАНЫ 
50 ЖИЛИЙН ОЙ 
ЭНЭ ОНД ТОХИОЖ 
БУЙ. АНХНЫ 
ХУРАЛДААНАА 
350-ХАН ХҮНТЭЙ 
ЭХЛҮҮЛЖ БАЙСАН 
ТУС ЧУУЛГАН 
ӨНӨӨДӨР ДЭЛХИЙН 
УЛС ОРНУУДЫН 
УДИРДАГЧДЫГ 
БАНК САНХҮҮГИЙН 
ЕРТӨНЦИЙНХ НЬ 
ЛИДЕРҮҮДТЭЙ ХАМТ 
НЭГ ДОР ЦУГЛУУЛЖ, 
ТЭДНИЙ УУЛЗАХ 
ТАЛБАР НЬ БОЛООД 
БАЙНА. 

Б.Баяртогтох, ЗГМ сонин

Дэлхийн эдийн засгийн 
50 дахь удаагийн 
чуулган “Тогтвортой 
хөгжлийг цогцлоох 
оролцогч талууд” 

гэх үндсэн сэдвийн хүрээнд 
Швейцарын Давос хотноо 
үргэлжилж байна. Жил бүр дэлхий 
нийтийн анхаарлын төвд болж 
өнгөрдөг энэхүү чуулганд Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч 
Х.Баттулга анх 
удаа оролцож буй. 
Чуулганы орол-
цогчдыг дэлхийн улс 
орнуудын тэргүүн 
нараас гадна улс 
төрийн нөлөөтэй 
з ү т г э л т н ү ү д , 
бизне сийн топууд 
бүрдүүлдэг. Дэлхийн 
өнцөг булан бүрээс 
хүрэлцэн ирсэн 
э р х м ү ү д и й н 
тогтвортой хөгжилд 
тулгарч байгаа 
нийтлэг бэрхшээл, 
сорилтыг хэрхэн 
даван туулах талаар 
ярилцдаг,  тэр 
хэрээрээ энэ нь хүн 
төрөлхтний анхаарлыг хамгийн 
их татдаг. 

Цэнхэр гарагийн тулгамдсан 

Давосын эдийн засгийн чуулганд Ерөнхийлөгч Х.Баттулга анх удаагаа оролцож байна

Дэлхийн эдийн засгийн чуулган 
нэгдмэл оролцоог чухалчилж байна

асуудлыг цэгнэн ярилцах энэхүү 
арга хэмжээнд АНУ-ын төрийн 
тэргүүн оролцож байна. АНУ 
Хятадын хооронд жил дамнасан 
худалдааны маргааныг цэгцлэх 
хэлэлцээр ид үргэлжилж буй 
энэ үед ОУВС 2020 оны дэлхийн 
эдийн засгийн таамгийг шинэчлэн 
танилцууллаа. Худалдааны дайн 
өөр олон бэрхшээлийг товойлгон 
гаргаж мэдэхээр байгааг тус 
сан анхааруулж, дэлхийн эдийн 

засагт тодорхой 
бус нөхцөл байдал 
д а в а м г а й л с а а р 
байгааг тэмдэглэсэн. 

Давосын чуулгантай 
зэрэгцэн ОУВС 
ээлжит таамгаа 
зарласан нь чуулганы 
“уур амьсгал”-ыг илүү 
ажил хэрэгч болгов. 
Салбар салбарын 
тэргүүлэгч 740 
гаруй илтгэгчид энэ 
жилийн тулгамдсан 
асуудлын шийд лийг 
хэлэлцүү лэх юм. 
Дональд Трампаас 
гадна уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн эсрэг 
идэвхтэн Грета 
Тунберг, Европын 

төв банкны Ерөнхийлөгч, 
ОУВС-ийн тэргүүн асан Кристин 
Лагард, ХНБГУ-ын Канцлер 

засгийн чуулганы гол сэдэв нь 
дэлхийн тэргүүлэгч гүрнүүдийн 
дунд бий болсон худалдааны 
маргаан байсан. Тэгвэл 2020 онд 
мөн адил уг сэдэв олон улсын 
анхаарлын төвд хэвээр байна.  
Америк болон Хятадын эдийн 
засаг мэдэгдэхүйц удааширсан 
нь дэлхий нийтэд багагүй сорилт 
авчрах нь. Тэдний худалдааны 
хямралт байдал 2020 оны дэлхийн 
эдийн засгийн өсөлтийг хойш 
татаж мэдэхээр байгаа юм. 
Үүнийг ОУВС онцолсон. 

Дэлхийн эдийн засгийн 
чуулганы 50 жилийн ой энэ онд 
тохиож буй. Анхны хуралдаанаа 
350-хан хүнтэй эхлүүлж байсан 
тус чуулган өнөөдөр дэлхийн 
улс орнуудын удирдагчдыг 
банк санхүүгийн ертөнцийнх 
нь лидерүүдтэй хамт нэг дор 
цуглуулж, тэдний уулзах талбар 
нь болоод байна. Давосын 
чуулган 26 дахь удаагийн 
“Болор” шагналын эздээ 
өчигдөр тодруулж, албан 
ёсоор чуулга уулзалт эхэлж 
байгаагаа зарласан. Энэ 
удаагийн “Болор” шагналын 
эздээр Америкийн уран бүтээлч 
Тестер Гейтс, Хятадын бүжиг 
дэглээч Цзинь Син, Энэтхэгийн 
жүжигчин Дипика Падукон, мөн 
Австралийн уран бүтээлч Ленит 
Уолворт нар тодорсон юм. 

Ангела Меркель тэргүүтэй 
зочид оролцож байна. 

Нэгдмэл бус хагарал, бутрал, 
маргаан тэмцэл цаашид олон 
улсад гүнзгийрсээр байвал энэ нь 
эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр 
нөлөөлж, санхүүгийн эмзэг 
байдлыг үүсгэж болзошгүй нь. 
Тиймээс бодит эрсдэлийг боломж 
болгон хувиргах яриа, хэлэлцээр 
энэ өдрүүдэд өрнөнө. Эргэн 
сануулахад, 2019 оны эдийн 

Нэгдмэл бус 
хагарал, 
бутрал, 
маргаан 
тэмцэл 
цаашид 
олон улсад 
гүнзгийрсээр 
байвал энэ нь 
эдийн засгийн 
өсөлтөд 
сөргөөр 
нөлөөлж, 
санхүүгийн 
эмзэг байдлыг 
үүсгэж 
болзошгүй нь. 
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ЗГМ: ИНФОГРАФИК

2018 онд сонин, сэтгүүлд нийтлэгдсэн шинжлэх ухаан, 
инженерийн судалгааны ажил, нийтлэлүүд

ХУВИАР

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУДАЛГААГААР 
ТЭРГҮҮЛЖ БУЙ УЛСУУД 

Эх сурвалж: National Science Foundation

528,263

422,808

135,788

104,396

98,739

97,681

81,579

71,240

Хятад

Япон

АНУ

Их Британи

Энэтхэг

ОХУ

Герман

Итали

20.67

3.87

16.54

3.82

5.31

3.19

4.08

2.79

М.Золбоо, ЗГМ сонин

“Эрдэнэс Тавантолгой” 
ХК-ийн охин компани болох 
“Эрдэнэс Тавантолгой Майнинг” 
компанийн IPO гаргах бэлтгэл 
ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд 
сонгуулийн хугацаатай нэлээд 
тулах төлөвтэй байгаа талаар 
Уул уурхай, Хүнд үйлдвэрийн 
сайд Д.Сумъяабазар мэдэгдлээ. 
Өмнө нь гарсан эх сурвалжийн 
мэдээлэлд дурдсанаар нэг 
тэрбум орчим ам.долларын 
IPO-ийг Хонгконгийн хөрөнгийн 
биржээр дамжуулан энэ оны 
эхний хагас жилд багтаан 
гаргах төлөвтэй байгаа юм. 
Үүнээс гадна “Оюу Толгой” 
төслийн хэлэлцээг хийх ажлын 
хэсэг байгуулагдсан байна. 
Ажлын хэсгийг Засгийн газрын 
хэрэг эрхлэх газрын дарга 
Л.Оюун-Эрдэнэ ахалж, Байгаль 

орчин, Аялал жуулчлалын яам, 
Эрчим хүчний яам, Уул уурхай, 
Хүнд үйлдвэрийн яам, Сангийн 
яам, Татварын ерөнхий газар, 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газар зэрэг уул уурхайтай 
хамаарал бүхий Төрийн 
байгууллагууд ажлын хэсэгт 
багтаж үйл ажиллагаа явуулах 
юм байна. Удахгүй ажлын хэсэг 
хуралдана гэж Уул уурхай, Хүнд 
үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар 
мэдэгдлээ. 

Үүнээс гадна Засгийн газар АИ-
92 шатахууны үнийг тогтвортой 
байлгах үүднээс Hedge Fund буюу 
“Эрсдэлийн сан” байгуулахаар 
шийдвэрлэсэн байна. Үүнтэй 
холбогдуулан Ашигт малтмал, 
Газрын тосны газар Bdo 
International компанитай хэджийн 
гэрээ байгуулахаар ажиллаж 
байгаа аж. Брент төрлийн газрын 
тосны үнэ 71 ам.доллараас 

дээш болбол зөрүүг нь тухайн 
импортлогч компаниудад нөхөж 
өгөх юм байна. Монгол Улсын 
АИ92 шатахууны хагас жилийн 
хэрэгцээ буюу 200-аад мянган 
тонн шатахуун дээр хэдж хийж 
байгаа талаар Ашигт малтмал, 
Газрын тосны газар мэдэгдлээ. 
Уул уурхай, Хүнд үйлдвэрийн 
яам ахалсан төлөөлөл нэгдүгээр 
сарын 23-нд Москвад очиж, 
“Роснефть” компанитай 2020 
оны шатахууны хангамжийн 
нөөцийн асуудлаар тохиролцох 
юм байна. Монгол Улс 2019 онд 
1.16 тэрбум ам.долларын неф-
тийн бүтээгдэхүүн импортол-
сон талаар Гаалийн ерөнхий 
газар мэдээлээд байна. Харин 
газрын тосны экспорт 366.7 сая 
ам.доллар болжээ. Газрын тосыг 
“Петрочайна Дачин Тамсаг”, 
“Доншин” компаниуд экспортолж 
байгаа юм. 

УУЛ УУРХАЙ

Д.Сумъяабазар: 
“Эрдэнэс Тавантолгой 
Майнинг”-ийн
IPO сонгуультай 
тулах нь

  Гэрэл зургийг Ж.Гэрэлчулуун



хөтөлбөрийг хэтэрхий шүтэн 
өрийн дансаа жилээс жилд 
зузаатгасаар байна. 2019 онд 
гэхэд л гадаад өрийн хэмжээ 
өмнөх онынхоосоо хоёр тэрбум 
гаруй ам.доллар буюу 7.8 хувиар 
өссөн байна. 

ГАДААД ӨР 
БАРАГДУУЛАХАД 
ЗАЙЛШГҮЙ АВЧ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 
ХЭМЖЭЭ

Иймд нэгэнт хуримтлагдсан их 
хэмжээний гадаад өрийг хоёр 
Талын тохиролцсон хугацаанд 
нь эргүүлэн төлж барагдуулахын 
тулд авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээнд дараах санал 
дэвшүүлж байна. Юун түрүүнд 
баялаг бүтээгчдээ хөхиүлэн 
дэмжиж, экспортын барааны 
нэр төрөл, тоо хэмжээг тууштай 
нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Замын 
Үүд, Алтанбулаг, Цагаан нуурын 
20 жил дуншиж байгаа чөлөөт 
бүсийн бүтээн байгуулалтыг 
т ү р г э т г э ж , 
ойрын хугацаанд 
а ш и г л а л т а д 
оруулах, Асгат, 
Цагаан Суварга 
зэрэг  нөөц 
ихтэй стратегийн 
ордуудыг эдийн 
засгийн эргэлтэд 
оруулах, мөн улсын 
төсвийн хөрөнгөөр 
геологи, хайгуулын 
ажил гүйцэтгэж, 
нөөцийг нь баталсан 
боловч хээль 
хахууль, авлигын 
сүлжээгээр зальт 
этгээдүүдийн гэр 
бүлийн эзэмшилд ашиглагдаж 
байгаа томоохон ордуудыг 
төрийн өмчид шилжүүлж авах нь 
зөв юм. Түүнчлэн Баялагийн санг 
Норвег улсын жишиг, туршлагаар 
байгуулах, нийгмийн даатгал, 
тэтгэврийн гаж тогтолцоог 
яаралтай шинэчлэн өөрчлөх 
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2019 онд гэхэд л гадаад өрийн хэмжээ өмнөх онынхоосоо хоёр тэрбум гаруй ам.доллар 
буюу 7.8 хувиар өссөн байна

  Гэрэл зургийг С.Батсайхан

онгол Улс 
а р д ч л а л ы н 
он жилүүдэд 
“хандивлагч 
орну уд”-аас 

өндөр хүүтэй зээл авч ашигласны 
өр төлбөр нь 2019 оны эцсийн 
байдлаар 30 тэрбум ам.долларт 
хүрчээ.

Дэлхийн ихэнх орон гаднын 
байгууллагаас зээл, буцалтгүй 
тусламж авахын оронд үндэсний 
үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх замаар 
эдийн засгийн тогтвортой 
өсөлтөө хангаж  байхад манай 
улс л гадаад өр төлбөрөө жилээс 
жилд улам нэмэгдүүлсээр  байна.

Монгол Улс ОХУ-д төлөх 10 
гаруй тэрбум ам.долларын “Их 
өр”-ийг 97 хувиар хөнгөлүүлж, 
250 мянган ам.доллар төлснөөр 
тэглэсэн. Мөн бусад орны өрийг 
дотоод нөөц бололцоогоо бүрэн 
дайчилж, тодорхой үе шаттай 
төлж  дуусгахад биечлэн 
оролцсон амьд гэрч нь би байна.

Харин 1990 оноос хойших 29 
жилийн хугацаанд Монгол Улсын 
гадаад улсуудаас авсан зээлийн 
өрийг хугацаа сунгуулах, өрийг 
өрөөр дарах арга хэрэглэсээр 
өдгөө 30 тэрбум  ам.долларт 
хүргэсэн нь харамсалтай. 
Өнөөдөр монгол хүн эхийн 
хэвлийнээс унахдаа л 10 
шахам  мянган ам.доллар буюу 
28 сая төгрөгийн өртэй болох 
жишээтэй.

Судалгаанаас үзэхэд Монгол 
Улсын гадаад өр сүүлийн 10 
жилд зургаа дахин өсжээ. Төр, 
засгаас бодит тооцоо, судалгаа, 
дүгнэлтэд суурилсан шийдвэртэй 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхгүй 
бол удахгүй гадаад их өрийг 
төлж чадахааргүй санхүүгийн  
томоохон хямралд өртөж, 
Саарал жагсаалтаас гарах 
биш, харин ч Хар жагсаалт 
руу нь гулсаж, Монгол Улсын 
эдийн засаг дефолт зарлах 
аюул тун ойрхон байна. Төрийн 
дипломат албанд 50 гаруй 
жил зүтгэсэн, эдийн засгийн 
чиглэлээр гадаадад суралсэн, 
төрийн байгууллагууд болон 
гадаад улсад суугаа дипломат 
төлөөлөгчийн газруудад 
ажиллаж ирсэн мэргэшсэн 
төлөвлөгч, инженер-эдийн 
засагчийн хувиар миний бие 
2016-2019 онуудад судалгаанд 
суурилсан бодит тоо, баримтаар 
шүүмжилж, санал дүгнэлтээ 
төр, засгийн удирдлагуудад нэг 
биш удаа уламжилсан боловч 
“усанд хаясан чулуу шиг” сураг 
тасарсанд нь сэтгэл дундуур 
байдаг.

Дотоод нөөц бололцоогоо 
дайчилж улсын төсвийн ашиггүй, 
үрэлгэн зардлыг хэмнэж, 
алдагдалгүй болгохын оронд 
гадаад улсууд, олон улсын банк, 
санхүүгийн байгууллагуудын 
зээл, буцалтгүй тусламж, төсөл, 

Гадаад өрийн 
“гамшгаас” 

болж дефолт 
зарлах ойрхон 

байна

Ж.Чулуунхүү, Монголын 
дипломат ажилтнуудын 
үндэсний холбооны 
ерөнхийлөгч, төлөвлөгч 
инженер-эдийн засагч, зөвлөх 
судлаач, докторант

шаардлагатай байна. Эдийн 
засгийн тогтвортой өсөлтийг 
хангах, улсын төсвийн үрэлгэн 
зардлыг эрс бууруулж, валютын 
нөөцийг ихээхэн нэмэгдүүлэх 
нь тулгамдсан асуудал болоод 
байна. Банк, санхүүгийн 

байгууллагуудын  
о д о о г и й н 
м ө л ж л ө г и й н 
с х е м и й г 
ш и й д в э р т э й 
өөрчилж, ард 
иргэд, аж ахуйн 
нэгжүүдээ өрийн 
дарамтаас гаргах 
зэрэгт төр, засгийн 
зүгээс онцгой 
анхаарч, бодит 
тооцоо, судалгаа,  
ү н д э с л э л д 
суурилсан арга 
хэмжээг шуурхай 
б о л о в с р у у л ж 
хэрэгжүүлэхийг 

Монголын 3.3 сая иргэдийн эрх 
ашиг зүй ёсоор шаардаж байна.

Улсын төсвийг аль болохоор 
хэмнэн үр өгөөжтэй баялаг 
бүтээх арга хэмжээнд  
зориулахын оронд батлагдсан 
тооцоо, судалгаа, ТЭЗҮ, үр ашиг 
муутай төсөл, хөтөлбөрийг 

УИХ-ын гишүүд нь нөгөө л 
жалга, довны үзэл, хувийн 
бизнесээ санхүүжүүлэх, 
дахин сонгогдох гэсэн хувийн 
ашиг сонирхолдоо хөтлөгдөн 
баталж байна шүү дээ.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ДАНХАР 
БҮТЭЦ ГИННЕСИЙН НОМД 

МӨНХРӨХ НЬ
Ард түмний шүүмжлэлийн 

бай болсоор олон жил болж 
буй “Гиннесийн ном”-д мөнхрөх  
дөхсөн төрийн албаны данхайсан 
орон тоог цомотгох замаар 
одоогийн яам, агентлагуудийн 
тоог цөөрүүлэх хэрэгтэй. Яамдын 
орлогч сайд, тэдгээрийн газар, 
хэлтсийн 10 ажилтны 3-4 нь 
ахлах зэрэглэлээр цалинждаг, 
засаг даргын 4-6 орлогч зэргийг 
цомхотголд нэн түрүүнд оруулах 
шаардлагатай. Нийт хүн амын 
35 хувь нь ядуу амьдарч байхад 
өдөр тутмын ачаалал харьцангүй 
багатай, хийсэн ажлаасаа илүү 
цалин авч байгаа улс төрийн 
болон төрийн жинхэнэ  албан 
хаагчдын орон тоог хасах нь зүй 
ёсны шударга үйл хэрэг мөнөөс 
мөн  юм. 

Нарийн мэргэжил эзэмшсэн, 
ажлын дадлага туршлага, ур 

чадвартай олон зуун залуус  АНУ 
болон Европын өндөр хөгжилтэй 
орнуудын банк санхүүгийн 
байгууллага, олон улсад нэр 
хүндтэй пүүс, компаниудад эх 
орныхоо алдарыг мандуулан үр 
бүтээлтэй ажиллацгааж байна 
шүү дээ. 

Үнэн хэрэгтээ Оюу Толгойн 
төсөлд уг ордыг барьцаалж 
гадаадын 10 гаруй банк 
санхүүгийн байгууллагаас авч 
зарцуулаад байгаа 11 тэрбум 
ам.долларыг тооцвол Монгол 
Улсын гадаад өр 50 гаруй 
тэрбум ам.доллар болохоор 
байна. 

Нэгэнт үүссэн тааламжтай 
биш нөхцөл байдалд эдийн 
засгийн нухацтай  дүн шинжилгээ 
хийж, их хэмжээний гадаад 
өр төлбөрийг хугацаанд нь 
барагдуулах менежментийг 
нарийвчлан гаргуулж, хатуу 
мөрдлөг болгож ажиллах нь 
улс төрийн сонгуулиас өмнө 
авч хэрэгжүүлэх хойшлуулшгүй 
амин чухал зорилт болж буйг энэ 
ялдамд онцлон тэмдэглэж байна.

Одоогоор 32 их наяд 
ам.доллараар үнэлэгдэхээр 
байгаа байгалийн баялгийг 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлтөд “Стратегийн 
ач холбогдол бүхий ашигт 
малтмалын ордыг ашиглахдаа 
байгалийн баялаг ард түмний 
мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн 
түүний үр өгөөжийн дийлэнх нь 
ард түмэнд ногдож байх эрх зүйн 
үндсийг хуулиар тогтооно” гэж 
заасан билээ. Энэхүү түүхэн ач 
холбогдолтой заалтыг амьдралд 
бүтээлчээр хэрэгжүүлэх анхны 
арга хэмжээ болгон “Ахмадуудын 
тэтгэврийн зээлийг нэг удаа 
тэглэх тухай УИХ-аас саяхан 
шийдвэрлэхдээ Салхитын алт, 
мөнгөний ордын цэвэр  ашгаас 
санхүүжүүлэхээр хуульчилсан 
шударга ёсонд үнэхээр нийцэж 
байна. █

М

Яамдын 
орлогч сайд, 
тэдгээрийн 
газар, хэлтсийн 
10 ажилтны 
3-4 нь ахлах 
зэрэглэлээр 
цалинждаг, 
засаг даргын 
4-6 орлогч 
зэргийг 
цомхотголд нэн 
түрүүнд оруулах 
шаардлагатай.

Эх сурвалж: Монголбанк

Монгол Улсын гадаад өр 
(тэрбум ам.доллар)

Засгийн газрын өр         7.2 тэрбум,

Монголбанкны өр             2 тэрбум,

Хөрөнгө оруулалтын 
төсөл, хөтөлбөр            20 тэрбум

2021 2022 2023 2024

$500 сая

$1 тэрбум

$600 сая
$800 сая

Монгол Улсын гадаад өр барагдуулах хуваарь

Мазаалай 
бонд

Чингис 
бонд

Хуралдай 
бонд

Гэрэгэ 
бонд



нэгдүгээр сарын эхний 15 хоногийн 
байдлаар согтуугаар жолоо 
барьсан 6,279 хэрэг илрүүлж, 21 
тэрбум донгийн торгууль оноосныг 
Vietnam News мэдээлэв. 

Вьетнамд 2019 онд согтуу 
жолоочийн балгаар тохиолдсон 
олон ослын нэгэнд амиа алдсан 
эхийнхээ хажууд уйлж буй жаал 
хүүгийн гэрэл зураг сошиалд 
тавигдсан нь нийслэл Ханойд 
архины хуулийн хэрэгжилтийг 
чангатгахын төлөө кампанит ажил  
өрнөхөд хүргэжээ. Вьетнамын 
Эрүүл Мэндийн Яам, тус улсын 
Үндэсний Ассамблейн дарга Нгуен 

Ти Ким Нган зэрэг эмэгтэй улс 
төрчдийн шахалт, лоббийн дүнд 
шинэ хууль батлуулж чадсаныг 
АНУ-Азийн Бизнесийн Зөвлөлийн 
төлөөлөгч Ву Ту Тан тайлбарласан 
юм.  

Вьетнамд согтууруулах ун-
дааны хэрэглээ ихэссэн нь 
иргэдийн эрүүл мэндэд хөнөөлт 
нөлөө үзүүлж буйг эрүүл мэн-
дийн салбарын албаны эрхэм 
тайлбарлаж байна. Тус улсад 
жил бүр архины улмаас 79,000 
хүн амиа алдаж байгааг Дэлхийн 
Эрүүл Мэндийн Байгууллага 
тооцоолжээ. █

Торгууль хэт өндөр байна хэмээн гомдоллож буй шар 
айраг үйлдвэрлэгч компаниуд бүтээгдэхүүнийхээ үнийг 

хямдрууллаа
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огтуугаар жолоо 
баригсдад оноох 
шийтгэл чангарсны 
дүнд дэлхийн шар 
айргийн хамгийн 

эрчтэй хөгжиж буй зах зээлийн 
нэг Вьетнамд борлуулалт муудлаа. 

Согтуу жолооч нарыг чанга 
шийтгэх хуулийн зохицуулалт 
нэгдүгээр сарын нэгнээс 
хэрэгжиж эхлэн цагдаа нар 6,200 
гаруй торгууль оноосны дараа 
шар айргийн борлуулалт тус улсад 
лавтай 25 хувиар буурав. Торгууль 
хэт өндөр байна хэмээн гомдоллож 
буй шар айраг үйлдвэрлэгч 
компаниуд билгийн тооллын 
шинэ жилийн баяраар эрэлт өсгөх 
үүднээс бүтээгдэхүүнийхээ үнийг 
хямдрууллаа. 

Вьетнамд өнгөрсөн онд 
согтуу жолоочтой холбоотой 
дуулиант осол удаа дараа 
болсонтой холбогдуулж эрх 
баригчид эрс арга хэмжээ 
авсан нь согтууруулах ундааны 
зохицуулалтыг элэг доог 
болгож ирсэн ууж наргих дуртай 
улсын иргэдэд гайхмаар зүйл 

Хиймэл оюуны салбарт АНУ, 
Европын Холбоо зохицуулалтаа 
уялдуулах нь “тулгамдсан 
шаардлага” болж хувираад 
байгааг Alphabert Inc, Google-ийн 
гүйцэтгэх захирал мэдэгдлээ.  
“Хиймэл оюунд зохицуулалт 
хэрэгтэй нь эргэлзээгүй” ч 
зарим тохиолдолд цоо шинэ 
хууль гаргах, “бүгдийг шинээр 
эхлүүлэх албагүй”-г Европын 
эдийн засгийн судалгааны 
Bruegel байгууллагаас даваа 
гарагт Брюссельд зохион 
байгуулсан арга хэмжээн дээр 
гүйцэтгэх захирал Сундар Пичай 
анхааруулсан юм. 

Захирлын тайлбар нь эрүүлийг 

хамгаалах, тээвэр зэрэг 
“эрсдэлтэй салбар”-т хиймэл 
оюун ухаан хөгжүүлэгчид 
баримтлах хууль зүйн 
шинэ шаардлага багтаасан 
зохицуулалтыг Европын Холбоо 
албан ёсоор хуульчлахаас 
хэдхэн долоо хоногийн өмнө 
гарч байна. Тус холбооны шинэ 
зохицуулалт нь хиймэл оюун 
хөгжүүлэгч компаниудад бүтээж 
буй системээ ил тод байлгах 
шаардлага тавьж байгаа юм. 

Ноё Пичай Брюссельд байх 
хугацаандаа Европын Холбооны 
өрсөлдөөний хэрэг эрхэлсэн 
комиссар, Google-д монополийн 
хэргээр найман тэрбум еврогийн 
(8.9 тэрбум ам.доллар) торгууль 
оноочихоод байгаа Маргрет 
Вестагертэй уулзах ёстой. 
Вестагер нь тус холбооны 
өрсөлдөөний хэргийн зэрэгцээ 
хиймэл оюуныг хуульчлах 
асуудлыг оролцуулаад дижитал 
бодлого мөн хариуцдаг юм. 

Alphabert Inc нь Европ тивд 
зохицуулалтын дарамттай 
тулгараад олон жилийн нүүр 
үзэж байна. Интернэт хайгуулын 
аварга Европын Холбооноос 

монополийн хэргээр оноосон 
олон тэрбум ам.долларын 
торгуулийн зэрэгцээ зохиогчийн 
эрх зэрэг Брюсселиэс үүдэлтэй 
бусад олон зохицуулалтын 
асуудлаар ч маргаантай хэвээр. 

Google-ийн захирал Европын 
холбооны хуулийн зохицуулалт 
“нийтэд хохиролгүй, тэнцвэр 
бариулсан, пропорционал” байж 
чадна гэдэгт найдаж байгаагаа 
илэрхийлсэн юм. 

Царай таних технологи, deep 
fake буюу хуурамчаар үүсгэсэн 
аудио, видео контент нь хиймэл 
оюун ухаан сүйрүүлэгч уршиг 
тарьж болзошгүй хоёр салбар 
хэмээн захирал үзлээ. Тэр 
бээр уг хоёр салбарт компаниуд 
“юмыг зөв хийх ёстой” хэмээн 
анхааруулав. 

Google хуурамч контент 
илрүүлж таних хэрэглүүр 
ү ү с г э х э д  с у д л а а ч д а д 
хэрэгтэй өгөгдлийн нээлттэй 
сан үүсгэснийг мэдэгдсэн 
захирал мөн нийтийн ерөнхий 
зориулалттай царай таних 
программын интерфэйс 
үүсгэхгүй байх нь зүйтэй хэмээн 
зөвлөж байна. █

Хиймэл оюунд зохицуулалт 
хэрэгтэй

Вьетнамд шийтгэл чангарсан нь шар 
айргийн борлуулалтыг бууруулав

Жон Будро 

Наталиа Дроздиак

ТОРГУУЛИЙН 
ЗЭРЭГЦЭЭ ЖОЛОО 
БАРИХ ЭРХИЙГ 
ТАВАН САРААР 
ХАСДАГ БАЙСНЫГ 
ХОЁР ЖИЛ 
БОЛГОЖЭЭ.

ЭДИЙН ЗАСАГ

болов. Вьетнамд төрийн албан 
хаагч ажлын цагаар архидан 
согтуурахыг хориглодог хуулийг 
иргэд үндсэндээ хайхардаггүй 
байжээ. Шар айргийн хэрэглээ 
2004 оноос хойш дөрөв дахин 
нэмэгдсэн Вьетнамын зах зээл 
Heineken NV-гээс Anheuser-Busch 
InBev хүртэлх дэлхийд тэргүүлэх 
исгэгчдийн анхаарлыг татдаг 
боллоо. 

Согтуугаар жолоо барьсан 
мотоцикл, скутерийн жолоочийг 
шинэ зохицуулалтаар найман 
сая донгоор (345 ам.доллар) 
торгодог болсон нь торгуулийн 
хэмжээ хоёр дахин өссөн хэрэг. 
Торгуулийн зэрэгцээ жолоо барих 
эрхийг таван сараар хасдаг 
байсныг хоёр жил болгожээ. 
Согтууруулах ундаа үнэртүүлсэн 
хөнгөн тэрэг, ачааны машины 
жолоочийг 40 сая донгоор (1,730 
ам.доллар) торгож, жолооны 
үнэмлэхийг нь хураадаг боллоо. 

Шинэ хуулиар согтууруулах 
ундааны сурталчилгаанд эрүүл 
мэндэд учруулах хор хөнөөлийг 
сануулсан анхааруулга хавсаргаж 
байх шаардлага тавьж байна. Мөн 
дэлгүүрүүд 18-аас доош насныханд 

БНХАУ-ын ихэнх мужийн 
эдийн засгийн өсөлт саарна

Улс орны хөгжлийн ерөнхий 
чиг хандлагатай уялдаж 
БНХАУ-ын ихэнх мужийн 
эдийн засгийн өсөлт 2020 онд 
саарах төлөвтэй байгаа нь 
ирэх гуравдугаар 
сард хуралдах 
хууль тогтоох 
байгууллагын 
хуралдаанаар 
эрх баригчид зо-
рилтоо шинэч лэн 
тодорхойлоход 
хүргэж бол зош-
гүй. 

Энэ оны төлөв-
лөгөөний бүрдэл 
болох ёстой 
до тоод ажлын 
тайлангаас нь 
үзвэл, БНХАУ-
ын 31 том хот, муж, өөртөө 
засах орноос 22 нь 2020 онд 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
өсгөх зорилтоо бууруулж 
өөрчилжээ. Өнгөрсөн оны 
есдүгээр сарын байдлаар 
БНХАУ-ын эдийн засгийн хүчин 
чадлын 42 хувь нь оногдож 
байсан 12 муж энэ жил өсөлт 
зургаа юм уу зургаагаас доош 

хувьтай байх болно хэмээн 
үзлээ. Мөн есөн муж 2020 
онд эдийн засгаа 6-6.5 хувьтай 
өсөхөөр тооцоолжээ. 

Хятадын хөгжил удаашрах 
хандлагатай 
болсон тул Бүх 
Хятадын Ардын 
Төлөөлөгчдийн 
Хурал 2020 оны 
эдийн засгийн 
ө с ө л т и й н 
з о р и л т ы г 
“ з у р г а а н 
орчим” хувьтай 
тогтооно хэмээн 
ш и н ж э э ч и д 
т а а м а г л а ж 
байна. Өмнөх 
2019 оны эдийн 
засгийн өсөлт 

6.1 хувьтай гарсныг тус улс 
ердөө өнгөрсөн долоо хоногт 
зарласан. 

Хэдийгээр өсөлт удаа-
ширсан ч дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний хэмжээ таван 
их наяд юань буюу 729 тэрбум 
ам.доллараар нэмэгдсэн нь 
Швейцарын ДНБ-ээс их байгаа 
юм. █

С

Өсөлт удаа-
ширсан ч 
дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний 
хэмжээ таван 
их наяд юань 
буюу 729 тэрбум 
ам.доллараар 
нэмэгдсэн нь 
Швейцарын 
ДНБ-ээс их 
байна.

Вьетнамын зах 
зээл Heineken 
NV-гээс An-
heuser-Busch 
InBev хүртэлх 
дэлхийд тэргүүлэх 
исгэгчдийн 
анхаарлыг татдаг 
боллоо.

согтууруулах ундаа зарахгүйг 
мэдэгдсэн самбар, анхааруулга 
байрлуулах үүрэг хүлээв. 

Вьетнамын эрх баригчид шинэ 
хуулийн хэрэгжилтэд нухацтай 
хандаж байна. Вьетнамын 
Нийгмийг Аюулаас Хамгаалах Яам 

ДЭЛХИЙ
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О.Даваасүрэн, ЗГМ сонин

Х
уримаа хийсэн 
шинэхэн хосууд бал 
сарын аялалд гарч, 
романтик дурсамж 
бүтээдэг. Тэгвэл 

сүүлийн үед бүл нэмэхээр зэхэж 
буй аав, ээжүүд ч мөн аялалд 
гарч, удахгүй эхлэх 
завгүй амьдралын 
хэв маягтаа сэтгэл 
зүйгээ бэлтгэдэг 
шинэ хандлага 
Европын орнуудад 
бий болжээ. Baby-
moon буюу ирээдүйн 
эцэг, эхийн аялал 
нь хосуудын харилцаанд эерэг 
нөлөөтэй болохыг судлаачид 
тогтоосон байна. Энэ талаар 
хосын сэтгэлзүйч, доктор 
Сибитта Пиллай-Фридман 
“Хосын харилцаанаас ээж, аавын 
амьдралд шилжихээр асар их 

үүрэг хариуцлага нэмэгддэг. 
Үүний улмаас хосуудын дунд 
үл ойлголцол бий болох, 
хариуцлагаас зугтах, шинэ 
амьдралдаа дасан зохицохгүй 
байх зэрэг хүндрэл бий болдог. 
Төрсөн эмэгтэйн сэтгэл гутрал, 
дааврын өөрчлөлт ч хүндээр 
нөлөөлдөг. Тиймээс аав, ээж 

болохоосоо өмнө 
хосууд, хоёулхнаа 
романтик аялалд 
гарч, дурсамж 
бүтээс нээр бат, 
бөх харилцаа бий 
болдог. Учир нь 
аялалд явснаар 
о л о н  ц а г и й г 

хамтдаа өнгөрөөж, сайн ярил-
цаж, ойлголцдог төдийгүй хэзээ 
ч мартагдашгүй, дахин давтаг-
дашгүй дурсамж бүтээдэг. 
Энэ нь хүүхэд төрсний дараах 
хямралыг даван туулахад тус 
болдог” хэмээжээ.

Аав, ээж 
болохын өмнөх 

Babymoon 
аялал

Зарим хүн эрсдэл бүхий, адал явдалтай аялалд 
дуртай байдаг. Тухайлбал, ууланд авирах, нисдэг 
тэрэгнээс үсрэх, ойд ганцаараа алхах зэргээр 
өөрийгөө туршиж, мэдрэмжээ сэлбэдэг. Тэгвэл 
Babymoon аялал бусад аяллаас онцлогтой. Учир 
нь эхийн хэвлийд ураг бүрэлдэж буй учир аялал 
ямар нэгэн эрсдэлгүй байх хэрэгтэй. Мөн удаан 
хугацаанд үргэлжлэх нойргүй шөнүүдийн өмнөх 

бэлтгэл учир бие, сэтгэлээ амрааж болохуйц 
хүн, хөдөлгөөн багатай газрыг сонгоорой. 
Энэ нь бие, биеэ ойлгож, ярилцахад ч чухал 
нөлөөтэй. Мөн гар утас, интернэт ашиглах 
боломжгүй, байгалийн цогцолбор газар хамгийн 
тохиромжтой байдаг аж. Учир нь эрүүл мэндэд 
тустай төдийгүй амьд харилцаа бий болгох 
боломж бүрдүүлнэ.

Алжаалаа тайлж, аав, ээж болоход сэтгэл 
зүй, бие физиологио бэлтгэх Babymoon аялалд 
жирэмсний 12 долоо хоногтойдоо явахад 
хамгийн тохиромжтойг эмч нар зөвлөдөг байна. 
Учир нь 12 долоо хоногтойгоос жирэмсний 
хоёр дахь триместрийн үе эхэлдэг аж. Энэ үед 
хордлогын шинж тэмдэг бүрэн арилдаг төдийгүй 
сүүлийн саруудын хүндрэл ээжид мэдрэгдэж 
эхлээгүй байдаг. Тиймээс жирэмсний хамгийн 

жаргалтай мөч хэмээдэг байна. Түүнчлэн ихэнх 
усан онгоцны аялалд 27-гоос дээш долоо 
хоногтой жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг далайд 
гарахыг хориглодог. Тиймээс ээжийн бие 
эрүүл, хүндрэлгүй, ургийн өсөлт хэвийн бол 
жирэмсний хоёр дахь триместрийнхээ үед 
аялалд гараарай. Ингэснээр ямар нэг зовуурь, 
хүндрэлгүй аяллаа аз жаргал, дурсамж дүүрэн 
өнгөрүүлэх болно.

BABYMOON АЯЛАЛД ЖИРЭМСНИЙ 12 ДОЛОО ХОНОГТОЙД 
ЯВАХАД ТОХИРОМЖТОЙ

ХҮН БАГАТАЙ, БАЙГАЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭНД АЯЛАХ 
ТОХИРОМЖТОЙ

Хосын аялалд 
төрсний дараах 
хямралыг даван 
туулахад тус 
болдог

2020 онд 
аялахад 

тохиромжтой 
улсууд

Дэлхийн шилдэг аяллын 
хөтчийн нэг болох Lonely 
Planet компани 2020 онд 
аялахад тохиромжтой 
улс орныг тодруулжээ. 
Энэхүү жагсаалтыг 
гаргахдаа аялагчдын 
дунд хийсэн судалгааг 
үндэслэн, байгальд ээлтэй 
аялал, аялагчдад үлдэх 
сэтгэгдэл, туршлага зэргийг 
тооцоолсон байна.

Жагсаалтын нэгдүгээрт, 
Гималайн нурууны зүүн 
хошуунд орших Бутаны Вант 
Улс тодорчээ. Тус улсын 
талаар Lonely Planet компанийн 
сэтгүүлч Жо Биндлос “Гималайн 
нурууны зүүн хошуунд орших 
Аянгат луугийн орон хэмээн 
нэрлэгддэг Бутан улс нь өндөр 
үнэтэй атлаа байгаль орчинд 
хор хөнөөл бага тай аяллын 
бодлого хэрэгжүүлдэг. Бутан 

улсыг зорьсон жуулчид уулсын 
оройд орших хийдэд зочлохын 
тулд их өртөг зарцуулдаг. 

Түүнчлэн Бутан нь нүүрс-
төрөгчийн хэрэглээг хориг-
лосон цор ганц улс бөгөөд 
2020 онд байгальд ээлтэй 
орон болохоор төлөвлөсөн” 
хэмээжээ. Ийнхүү аялахад 
хамгийн таатай нөхцөл, уур 
амьсгалтай улс орнуу дын 
жагсаалтыг толилуулж байна.

#1 Бутан

#2 Англи 

#3 Умард Македон 

#4 Аруба 

#5 Эсватинийн Вант Улс 

#6 Коста Рика 

#7 Нидерланд 

#8 Либери  

#9 Марокко 

#10 Уругвай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ           | 13    2020.01.22, ЛХАГВА~№014 (1293)АМЬДРАЛЫН ХЭМНЭЛ



|           ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ14 2020.01.22, ЛХАГВА~№014 (1293)       СПОРТ

Б.Мөнхзул, ЗГМ сонин

“Селтикс”-чүүд 
нэг үед хамгийн 
багадаа 33 оноо 
авч байсан 
“Лейкерс” 
зөвхөн 
нэгдүгээр 
үед л 30 оноо 
цуглуулжээ.

Мөнхийн өрсөлдөөн “Бостон Селтикс”-ийн 
ялалтаар өндөрлөлөө

Сагсан бөмбөг сонир хогчдын 
анхаарлыг хамгийн их татсан 
тоглолт “Бостон Селтикс”, 
“Лос-Анжелес Лейкерс”-ийн 
хооронд боллоо. NBA-ийн түүхэн 
дэх хамгийн урт удаан, баялаг 
түүхтэй, мөн хийн өрсөлдөгч 
багууд “Бостон Селтикс”-ийн 
“ТД Гарден”-д учраа 
таарсан нь энэ. Уг 
тоглолт эхнээсээ л 
өрсөлдөөнтэй болж, 
эцэст нь Леброн 
Жеймс тэргүү-
тэй “Лейкерс”-
ийн залуус ялалт 
байгуулна хэмээн 
сонирхогчид хооронд 
бооцоо тавьсан. Гэвч 
эхнээсээ л дүр зураг 
өөр байсан бөгөөд талбайн эзэд 
дөрвөн үеийн турш илүүрхсээр 
өрсөлдөгчөө 139:107-гоор 
буулган авлаа. “Селтикс”-чүүд 
нэг үед хамгийн багадаа 33 оноо 

Олимп, паралимпын наад-
мын тасалбарын 84 загварыг 
тус олон нийтэд албан ёсоор 
танилцуулав. Токиогийн 
олимпыг зохион байгуулах 
хорооны мэдээлснээр, 
тасалбарын загваруудад 
Японы уламжлалт дөрвөн 
өнгө болох гүн улаан, 
хөхөлбөр нил, цайвар 
туяатай хөх ягаан, гүн 
ногоон өнгийг ашиглажээ. 
Түүнчлэн эдгээр өнгө нь 

тэмцээн болох газруудыг 
тус тус илэрхийлэх юм байна. 
Мөн паралимпын наадмын 
тасалбарын цахим сугалааны 
хоёр дахь үе шат эхэлжээ. 
“Токио-2020” наадмыг 
зохион байгуулах хороо 
олимп, паралимпын наадмын 
тасалбаруудыг ирэх хавраас 
цахим хуудсаараа болон 
Токио хотын дэлгүүрүүдээр 
худалдаалахаар төлөвлөсөн 
байна. █

ТОВЧХОН
 БОКС

Туркийн Истанбулд Ахмет 
Комертын нэрэмжит олон 
улсын XXXIII тэмцээнд хүчээ 
сорьсон Монголын боксчид 
гурван алт, хоёр мөнгө, хоёр 
хүрэл медаль хүртжээ. Тус 
тэмцээнд Х.Энхмандах, Х.Энх-
Амар, Б.Чинзориг нар төрийн 
дууллаа эгшиглүүлсэн байна. 
Монголын ширэн бээлийтнүүд 
багаараа дэд байрт шалгарчээ.

 САГСАН БӨМБӨГ
Сагсан бөмбөгийн 3х3 төрлийн 
олимпын эрхийн тэмцээнд 
оролцох үндэсний шигшээ 
багийн тоглогчид буурал 
тивийг зорьжээ. Тэд ирэх 
сарын 1-нд Сербид болох 
дэлхийн шилдэг зургаан 
орны тэмцээн, ирэх сарын 
8-нд зохион байгуулах өндөр 
зэрэглэлийн найман орны 
тэмцээн болон хамтарсан 
бэлтгэлд оролцохоор өчигдөр 
эх орноо мордлоо. Манай 
тамирчдын оролцох олимпын 
эрхийн тэмцээн гуравдугаар 
сарын 18-нд Энэтхэгийн 
Делид, дөрөвдүгээр сард 
Унгарын Будапешт хотод тус 
тус болно.

 БИАТЛОН
Швейцарын Ленцерхайде 
хотод өсвөр болон 
залуучуудын дэлхийн аварга 
шалгаруулах тэмцээн 
энэ сарын 23-нд эхэлнэ. 
Уг тэмцээнд Монголын 
биатлоны баг тамирчид 
оролцохоор болж, есөн 
тамирчин дасгалжуулагч 
С.Ганболд, Беларусийн 
гавьяат дасгалжуулагч 
Александр Попов нарын 
удирдлага дор өрсөлдөнө. 
44 орны 500 гаруй тамирчин 
оролцох ДАШТ-д өсвөрийн 
охидын төрөлд А.Төмөр, 
хөвгүүдийн төрөлд А.Билгүүн, 
Ц.Адьяажаргал нар өрсөлдөх 
бол залуучуудын ангиллын 
эмэгтэйчүүдэд Ч.Бямбасүрэн, 
М.Должинсүрэн, 
эрэгтэйчүүдэд Э.Энхсайхан, 
Б.Далхсүрэн, Б.Тайванбаатар, 
Б.Гомбоням нар хурд, цэцээ 
сорино.

 ЖҮДО

ТОКИО-2020

Олимпын бэлгэ тэмдгийг 
Токиод байрлуулжээ

Олимпын тасалбар хавраас 
худалдаанд гарна

Олимпын наадмын бэлгэ 
тэмдэг болох цэнхэр, шар, 
хар, ногоон, улаан өнгийн 
таван цагаригийг Японы 
нийслэл Токио хотын Odaiba 
далайн паркт байрлуулжээ. 
Ёкохома хотод бүтээсэн 
уг хөшөө 32.6 метр өргөн, 
15.3 метр өндөр аж. “Токио 
хотын оршин суугчид болон 
дэлхийн өнцөг булан бүрээс 
ирэх жуулчид, аялагчдад 
зориулан олимпын уур 

амьсгалыг бүрдүүлэх зо-
рилгоор хийж буй хотын 
засаг захиргааны гол санаа-
чилгуудын нэг нь энэхүү 
хөшөө юм” гэж зохион 
байгуулагчид мэдээлсэн 
байна. Дашрамд дурдахад, 
наймдугаар сарын 25-
наас есдүгээр сарын 6-нд 
паралимп эхэлнэ. Энэ үеэр 
уг хөшөөг паралимпын 
наадмын бэлгэ тэмдгээр 
солих ажээ. █

Кемба Уокер анх удаа Леброн 
Жеймсийг ялав

авч байсан “Лейкерс” 
зөвхөн нэгдүгээр үед 

л 30 оноо цуглуулжээ. 
Энэхүү тоглолтод 

“Бостон Селтикс”-ийн 
довтлогч Жэйсон Тэйтум 

27 оноогоор багаа тэргүүлсэн 
түүнд Жайлон Броун 20 
оноогоор тусалжээ. Харин 
хожигдсон “Лейкерс”-ээс 
Жавал Макги онооны лидер 
байж 18 оноо цуглуулсан 
гэхээр бусад нь хэр тоглосон 
талаар дурдаад ч хэрэггүй 
биз. Багийн лидерүүд болон 
Леброн Жеймс 15, Энтони Дэвис 

дөнгөж есөн оноо 
авсан “Лейкерс”-
ийн залуусыг 32 
онооны зөрүүтэй 
хожигдоход гол 
нөлөө үзүүлсэн 
нь дамжиггүй. 

Тус тоглолтын 
үеэр нэгэн онцгой 
зүйл болсон нь 
Кемба Уокэр 
өөрийн замналдаа 

анх удаа Леброн Жеймсийг 
хожиж, хоорондын харьцаагаа 
1:28 болгов. Ингээд хоёр багийн 
тоглолттой холбоотой зарим 
мэдээллийг хүргэе. █

● Кемба Уокер Леброн Жэймсийн эсрэг 29 удаа тоглож анх удаа 
хожжээ.

● Дуайт Ховард NBA-ийн түүхэнд нэг тоглолтод хамгийн олон 
чөлөөт шидэлтийн оролдлого хийсэн тоглогч юм. (39 yдaa)

● Бостон Селтикс баг 32 онооны зөрүүтэй Лэйкерсийг буулгаж 
авлаа

● “Бостон Селтикс”-ийн залуус “Лейкерс”-ийг хамгийн сүүлд 1963 
онд 32 оноотой зөрүүтэй хожиж байв. Түүнээс хойш 57 жилийн 
дараа дахин 32 оноогоор хожсон нь энэ.

Дэлхий дахинд хамгийн их үзэгчтэй 
Америкийн үндэсний сагсан бөмбөгийн лигт 
өчигдөр 14 тоглолт боллоо. 

Кемба 
Уокэр 
Леброн 
Жеймсийг 
анх удаа 
хожсон 
тоглолтдоо  
20 оноо 
авсан юм. 

Жүдогийн насанд хүрэгчдийн 
улсын аварга шалгаруулах 
тэмцээн энэ амралтын 
өдрүүдэд Эрдэнэт хотод 
болно. Уг тэмцээнд одоогоор 
350 гаруй бөх өрсөлдөхөөр 
мэдүүлэг өгчээ. Тэмцээнийг 
MNB sport суваг орон 
даяар шууд дамжуулахаар 
бэлтгэлээ базаасан байна. 
Сонирхуулахад, улсын аварга 
шалгаруулах тэмцээний 81 кг-
ын жинд Монголын иргэншил 
авсан иран бөх Саейд Моллай 
зодоглох бололтой.
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БНХАУ-ын Ханжоу хотод үйл 
ажиллагаа явуулж буй гадаад 
худалдааны Hangzhou stardust 
компанийн үүсгэн байгуулагч 
Н.Алимааг энэ удаагийн “Гоо 
сайхан” буландаа онцолж 
байна. Тэрбээр Lima`s bikini 
collection дотуур хувцасны 
брэндтэй бөгөөд одоогоор 
бүтээгдэхүүнээ БНХАУ-
ын хэрэглэгчдэд хүргэж 
буй. Бизнесээ өргөжүүлэн, 
олон улсын зах зээлд 
гарах зорилготой дэгжин 
бүсгүй загварын ертөнцөд ч 
цахилж яваа нэгэн. Тэрбээр 
Хонконгийн Kelly cosme-
tics брэндийн Healthy beauty 
төслийн нүүр царайгаар 
ажилладаг бөгөөд бикини 
модель юм.

О.Даваасүрэн, ЗГМ сонин

 Биеийн жин: 53кг
 Биеийн өндөр: 165см
 Биеийн харьцаа: 92:60:92
 Биеийн хамгийн дуртай 

хэсэг: Бэлхүүс, тааз
 Орд: Охин 
 Төрсөн он, сар, өдөр: 

Хэлмээргүй байна 
 Үсний өнгө: Бор 
 Нүдний өнгө: Бор
 Төгссөн сургууль: Урлах 

эрдэм их сургууль 
 Ажил: Hangzhou stardust 

компани болон Lima`s bikini 
collection брэндийн захирал, 
модель
 Мэргэжил: Бизнесийн 

удирдлага, загвар зохион 
бүтээгч 
 Идэх дуртай хоол: Итали, 

Япон хоол
 Дуртай өнгө: Цагаан  
 Хобби: Фитнесээр 

хичээллэх, аялах, зураг 
дарах
 Зорилго: Брэндээ олон 

улсын зах зээлд гаргах
 Баримталдаг зарчим: 

Хүлээцтэй байх, аливаад 
эерэг хандах
 Нууц авьяас: Олон төрлийн 

коктэйл хийж чаддаг
 Үзэх дуртай кино:  Matrix 

1,2,3
 Багын хоч: Байхгүй 
 Хэлэх дуртай үг: Хүс, хий 

хүр
 Instagram: badmaa11

Н
.А

Л
И

М
А

А
: 

Брэндээ олон улсын зах зээлд 
гаргахаар ажиллаж байна



ирүүлсэн. Нэгэнт ийм тогтоол 
шийдвэр гарсан учраас барилдах 
ямар ч боломжгүй. 

-Өнгөрсөн жилийн наадмын 
сорилго барилдаанд улсын 
гарьд Ө.Бат-Орших, заан 
Б.Пүрэвсайхан, начин Э.Даш 
нарын эрхийг сэргээгүй байхад 
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Д.ЦЭРЭНТОГТОХ 
НАЧНЫ БАРИЛДАХ 
ЭРХИЙГ ХОЁР 
ЖИЛЭЭР ХАССАН 
ТУЛ БАРИЛДААНД 
ОРОЛЦУУЛЖ 
БОЛОХГҮЙ ГЭСЭН 
ШИЙДВЭР ГАРСАН. 
ТҮҮНЭЭС БИШ 
ЧИМГИЙГ НЬ 
ХУРААГААГҮЙ.

С
үүлийн үед бөх 
сонирхогчид төдийгүй 
х э в л э л и й н х н и й 
гол бай нь Ардын 
хувьсгалын 98 жилийн 

ойн баяр наадмын түрүү бөх, улсын 
аварга Э.Оюунболд болоод байна. 
Учир нь, түүнээс допинг илэрсэн 
нь монгол наадмын түүхэнд 
тохиолдоогүй хар үйл явдал юм. 
Гэхдээ улсын аварга Э.Оюунболд 
үүнийгээ хүлээн зөвшөөрөөгүй 
бөгөөд допингийн шинжилгээ 
авдаг мэргэжилтнүүдийг АТГ-т 
шалгуулахаар хүсэлт гаргасан. 
Түүгээр зогсохгүй өөрийгөө 
хэлмэгдсэн хэмээн мэдэгдээд 
буй. Тэр утгаараа сар шинийн 
барилдаан зодоглохоо дуулгасан 
юм. Цагаан сарын барилдааны 
бэлтгэлдээ ч орсон тухай 
мэдээлэл бий. Харин бөхчүүдийн 
олонх үүнийг эрс эсэргүүцэж, 
хэрвээ Э.Оюунболдыг барилдвал 
зодоглохгүй гэдгээ эхнээсээ 
мэдэгдэж байна. Бид допингийн 
асуудал бол бөхийн ертөнцөд 
өрнөж буй мэдээллүүдийн хүрээнд 
Монголын үндэсний бөхийн 
холбооны дэд тэргүүн, улсын заан 
Ц.Магалжавтай ярилцлаа.

-Хэвлэл болон бөх сонир-
хогчдын хэл амны бай болоод 
байгаа Э.Оюунболдын асууд-
лаар ярилцлагаа эхлүүлье. 
Тэр саяхан цагаан сарын 
барилдаанд зодоглоно гэжээ. 
Үнэхээр барилдаж болох юмуу?

-Монголын Үндэсний бөхийн 
холбоо допингтой хатуу 
тэмцэнэ. Бөхийн барилдаан 
зохион байгуулах үндсэн эрхтэй 
байгууллагын хувьд хатуу тэмцэх 
байр суурь хэвээр. Өнгөрсөн 
жил таван бөх допин хэрэглэсэн 
асуудалд бид мөн л хатуу байр 
суурьтай байгаа. Одоо ч хэвээр 
байна. Цол хураах хураахгүй гэдэг 
бол Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг 
асуудал. Хоёр жилээр эрхийг 
нь хассан тул цагаан сараар 
барилдахгүй ээ. Ө.Энхтүвшин 
сайдаар ахлуулсан Баяр 
наадмын комиссоос барилдах 
эрхийг нь хоёр жилээр хассан. 
Хассан тогтоолоо Үндэсний 
бөхийн холбоонд 12 дугаар сард 

Б.Пүрэвсайханы эрх хоёрдугаар сарын 1-нд сэргэж, 
цагаан сарын барилдаанд оролцох боломжтой 

“шүүх сэргээсэн тиймээс 
барилдана” гээд Бөхийн 
өргөөнд ирж байсан. Үүнээс 
болж багагүй маргаан гарч, 
бөхчүүд талцахад хүрсэн тал 
бий. Улсын аварга Э.Оюунболд 
яг үүнтэй адил зодог шуудгаа 
өмсөөд барилдахаар ирвэл яах 
вэ. Ямар арга хэмжээ авах бол?

-Э.Оюунболд аварга өөрийгөө 
хэлмэгдсэн гэж үзээд, АТГ-т 
хандсан. Улмаар түүний асуудал 
шүүхийн шатанд яваа. Хэрвээ 
шүүхээс түүнийг хэлмэгдсэн 
гэж үзвэл барилдах эрх үүсэх 
магадлалтай. Үнэхээр тийм 
бичгээ аваад ирвэл хэцүү. Эрхийг 
нь хассаныг цуцалсан тогтоол 
бариад ирвэл барилдах асуудал 
гарч болно. Гэхдээ тийм зүйл 
болохгүй байх. 

Э.Оюунболд аварга ч өөрөө 
үүнийгээ ухамсарлах байлгүй 

дээ. Түүний допингийн асуудал 
шүүхийн шатанд яваа учраас 
барилдана гэж ирэхгүй байх. 
Тиймээс наадмын сорилго 
барилдааных шиг үл ойлголцол 
гарахгүй болов уу. Барилдана 
гэсэн ч Монголын үндэсний 
бөхийн холбоо 
барилдуулахгүй.

-Наадмын комис-
соос барил дах 
эрхийг нь хоёр 
жилээр хасч, цолыг 
нь хураалгах санал 
хүргүүлсэн. Тэгэ-
хээр хоёр жил 
барилдаанд орол-
цохгүй гэсэн үг үү?

-Тийм. Баяр наад-
мын комиссоос 
хоёр жилээр эрхийг 
нь хассан тогтоол 
бидэнд ирүүлсэн. 
Тэгэхээр бид түүнийг 
л дагана. Харин цол 
нь хэвээрээ байгаа. 
Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг гараагүй учраас аварга 
хэвээрээ гэсэн үг.

-Хэлмэгдүүллээ гэсэн 
асуу  дал яригдаад байгаа. 
Э.Оюунболд аварга өөрийнх нь 
шинжилгээний хариу солигдсон, 
албаар будлиантуулсан гэж 
яриад байгаа. Үүнд ямар 
тайлбар өгөх вэ?

-Үүнийг би сонин, сайтаас 
л анх олж уншсан. 2019 оны 
наадмын өмнө тодорхой хүмүүс 
утсаар яриад “Чамаас допинг 
хэрэглээгүй байсан ч илрүүлнэ ээ” 
гэж дарамталсан гэх ноцтой зүйл 
ярьсан юм билээ. Хэрвээ үнэхээр 

дарамтлуулсан бол 
ил болгох хэрэгтэй. 
Энэ асуудлыг бас 
давхар шалгаж 
байгаа юм билээ. 
Сүүлийн хоёр 
жилийн наадамд 
Монголын үндэсний 
бөхийн холбооноос 
Баяр наадмын 
салбар хороонд 
орж ажиллаагүй. 
Ингэж ажиллаагүй 
болохоор сэтгүүл-
чид болон бөхчүүд-
тэй л адил мэдээ-
лэлтэй явж байна. 
Э . О ю у н б о л д ы г 
үнэхээр тэгж шан -
таа жилж, дарам-

талсан бол түүнийг нь цагдаагийн 
байгууллага шалгаад гаргаад ирэх 
болов уу.

-Энэ асуудлыг хууль хяналтын 
байгууллагууд хэр шалгаж 
байгаа юм бол. Допингийн 
шинжилгээ авдаг эмч нь 
үндэслэлгүйгээр их хэмжээгээр 
хөрөнгжсөн асуудлыг шалгаж 

Тендер шалгаруулалтын нэр: Сурталчилгааны материал хэвлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: СМ-2020/01/21

Урилгын дугаар: ҮДДХК/202001003/01/01
Үндэсний давхар даатгал ХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Сурталчилгааны материал 

хэвлүүлэх ажил-ыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй 

нөхцөлтэйгөөр иж бүрдэл бүрийг нь 0 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн 
өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 
Үүнд: 
- Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилд /2018, 2019 он/ борлуулалтын орлогын нийт мөнгөн 

дүнгийн жилийн дундаж нь 100,000,000 /нэг зуун сая/ төгрөг
- Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Санал болгож 

буй үнийн дүнгийн 30 хувиас хэтрэхгүй байх.
- Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2018, 2019 оны 

санхүүгийн тайлан

Тендерийн хамт 800,000 /найман зуун мянган/ төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр, 10 цаг 00 минутаас өмнө худалдан авах 

ажиллагааны цахим сайт www.tender.gov.mn хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй 
тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10 цаг 
00 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 5-р хороолол, 
Чингисийн өргөн чөлөө, 10Б байр, Бизнес тауэр 20 давхар, 

Үндэсний давхар даатгал ХК-ийн 
Худалдан авалт хариуцсан ажилтан Б.Гэрэлтуяа

Утас: 7577-0002  

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2020.01.21

Б.Мөнхзул, ЗГМ сонин Эрхийг нь 
хассаныг цуцалсан 

тогтоол бариад 
ирвэл барилдах 

боломжтой

Б.Пүрэвсайхан 
заанаас 
допингийн 
төрлийн 
бодис илрэхэд 
“А” сорьцын 
хариугаа хүлээн 
зөвшөөрөөгүй. 
Ингээд “В” 
сорьцыг 
шинжлүүлэх 
хүсэлт гаргасан 
ч хариу нь 
өмнөхөөсөө 
зөрөөгүй.



ЖИЛД 1-2 
УДАА ЗААЛ, 
ТАНХИМЫН 
БАРИЛДААНЫ 
ҮЕД ШИНЖИЛГЭЭ 
АВАХ ГЭХ 
МЭТ БОДЛОГО 
БАРИМТАЛЖ 
АЖИЛЛАЖ 
БАЙГАА, 
ЦААШИД Ч 
ИЙМ МАЯГААР 
АЖИЛЛАНА.
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ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ: 
- Санхүү, борлуулалт, хөрөнгө оруулалт, барилга угсралтын захиалагчийн 

хяналт, хүний нөөцийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд зохион 
байгуулж, холбогдох хууль журмын дагуу үйл ажиллагааг явуулах, 

- Компанийн ашигт ажиллагааг хангаж ажиллах,
- Компанийн үйл ажиллагааг өдөр тутамд удирдан зохион байгуулах, 
- Компанийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах, 
- Компанийн нийт ажилтнуудыг удирдлагаар хангаж, чиглэл өгч, 

гүйцэтгэлийг дүгнэж, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах 
болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг 
гүйцэтгэнэ. 

ТАВИГДАХ ҮНДСЭН ШААРДЛАГА: 
- Бизнесийн удирдлага, Санхүү, менежментийн чиглэлээр баклавр болон 

түүнээс дээш зэрэгтэй байх, 
- Удирдах албан тушаал, компанийн Гүйцэтгэх удирдлагын түвшинд 5-аас 

дээш жил ажилласан туршлагатай байх, 
- Санхүү, хүний нөөцийн үйл ажиллагааны мэдлэгтэй байх, 
- Бизнес төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг 80 дээш хувь хангаж 

байсан туршлагатай байх, 
- Бизнесийн түнш, хамтын ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд зохион 

байгуулах чадвартай,
- Хөрөнгө оруулалт татах ажлууд хийж байсан туршлагатай байх, 
- Удирдан зохион байгуулах чадвартай, 
- Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай, 
- Шударга, зарчимч зан чанартай байх, 
ХОЛБОО БАРИХ МЭДЭЭЛЭЛ: 
Утас: 11-325199  И-мэйл: hr@orchlon-co.mn

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ АЖИЛД АВНА

байгаа гэсэн мэдээлэл яваад 
байна. Та нарт энэ талаар 
мэдээлэл байна уу?

-Хууль хяналтынхан өөрсдөө 
хариулах байх. Эмчийн тухайд бол 
Биеийн тамир, спортын газрын 
эмч нар Баяр наадмын комисс, 
бөхийн салбар хороо, допингийн 
хяналтад орж ажилладаг юм. Тэр 
эмч нар тийм зохисгүй үйлдэл 
гаргасан бол хуулийн байгууллага 
хариуцлагаа тооцоод явна биз.

-Э.Оюунболд аварга “Сэр-
гээшийн шинжилгээ солигдсон 
байна. Би хэрэглээгүй” гэдэг 
зүйл ярьдаг. Шинжилгээ солиг-
дох боломжтой юу?

-Бөхчүүдийн нүдэн дээр нь 
сэргээшийн сорьцыг аваад 
битүүмжилдэг. Сорьц солигдох 
боломжгүй. Гэтэл сорьц авсан 
хүмүүс нь үндэслэлгүйгээр 
хөрөнгөжсөн гэх асуудлаар 
АТГ-д шалгагдаж байгаа гэж 
ойлгож байна. Тэгэхээр тэд юу 
хийсэнийг мэдэхгүй юм. Сорьц 
сольсон эсэхийг хэлж мэдэхгүй 
байна. Одоо энэ асуудлыг 
яаж цэгцлэх вэ гэхээр тухайн 
бөхийнх нь шээсний шинжилгээг 
асуудалд орсон бөхчүүдийн 
шээсний шинжилгээтэй тулгаж, 
лабораторийн шинжилгээгээр 
эцсийн байдлаар гаргах байх. 
Энэ бол нэг их төвөгтэй асуудал 
биш гэсэн.

-Та улсын наадамд шөвгөрч, 

яриад допинг илэрсэн хоёр дахь 
бөх болох Д.Цэрэнтогтох начныг 
мартаад байх шиг. Барилдах 
эрхийг нь бас хассан уу?

-Тийм. Д.Цэрэнтогтох начин 
гомдол гаргасан эсэхийг мэдэхгүй 
байна. Баяр наадмыг зохион 
байгуулах хорооноос өнгөрсөн 
оны 12 дугаар сард албан тоот 
ирүүлсэн. Уг албан тоотод 
Д.Цэрэнтогтох начны барилдах 
эрхийг хоёр жилээр хассан тул 
барилдаанд оролцуулж болохгүй 
гэсэн шийдвэр гарсан. Түүнээс 
биш чимгийг нь хураагаагүй.

-Допингтой холбоотой өөр 
нэг асуулт байна. Таван бөхөөс 
допинг илэрч, барилдах эрхийг 
нь хассан. Гэтэл дөрвийнх 
нь эрхийг сэргээж, нэгийг 
нь ялгаварлан гадуурхаж 
үлдээлээ гэсэн яриа байна. 
Б.Пүрэвсайханы зааны эрхийг 
яагаад сэргээсэнгүй вэ?

-Хэнийг ч бид ялгаварлаагүй. 
Тийм эрх бидэнд байхгүй. 
Болсон процесс нь их энгийн. 
Б.Пүрэвсайхан заанаас 
допингийн төрлийн бодис 
илрэхэд “А” сорьцын хариугаа 
хүлээн зөвшөөрөөгүй. Ингээд 
“В” сорьцыг шинжлүүлэх хүсэлт 
гаргасны дагуу шинжилсэн ч 
“А”-гийнхтай ижил гарсан. “В” 
сорьцын хариу гарснаас хойш 
шийтгэлийн хугацааг тооцдог 
олон улсын дүрэм, журам бий. Энэ 

нар янз бүрийн юм хийсэн бол түүн 
дээр нь хариуцлагыг нь тооцоосой. 
Энэ бол итгэл найдварын 
асуудал шүү дээ. Бүгд л өөрсдөө 
барилдаж байсан, ингэж явахдаа 
шинжилгээгээ өгдөг. Гэтэл 
араас нь ийм асуудал гарч ирнэ 
гэдэг чинь барилдахаа больсон 
бид бүү хэл барилдаж байгаа 
залуучуудад их харамсалтай 
хэрэг юм. Ингээд явж байхад нь 
шинжилгээг нь дардаг, сольдог 
эсвэл тэр бөхийг спонсорлодог 
компаниудаас машин, үл хөдлөх 
хөрөнгө аваад явж байна гэхээр 
их ноцтой асуудал. Үнэхээр 
тийм зүйл хийж байсан бол 
хатуу байх хэрэгтэй. Монголын 
гэсэн тодотгох зүйлийн нэг нь 
үндэсний бөх. Харин үүнийг цэвэр 
ариун байлгах нь бөхчүүдийн 
үүрэг. Бас энэ асуудлыг шалгаж 
байгаа холбогдох байгууллагууд, 
Биеийн тамир, спортын газрын 
эмч нар байна, Допингийн эсрэг 
төвийнхэн гээд бүгд шударга үнэн 
байж, залуусын хүч хөдөлмөрийг 
зөвөөр үнэлээд явах хэрэгтэй 
байгаа юм. Бөхчүүдийн 96 хувь 
шударга үнэнээр бэлтгэлээ 
хийгээд, гурилтай шөлөө идээд 
явж байхад нөгөөдүүл нь тариа 
хийгээд яваад байдаг. Ингэж 
таарахгүй. Бүгд л шударга байх 
ёстой.

-Наадмаас бусад үед допин-
гийн шинжилгээ аваад байгаа. 

шаардлага тавьдаг. Тэгвэл 
МҮБХ-ноос допингийн эсрэг 
хатуу байр суурьтай байж, ижил 
тэгш шийтгэлтэй байх зарчмыг 
мөрдөнө. Энэ бол зөвхөн манай 
холбооны асуудал биш. Баяр 
наадмыг зохион байгуулах хороо, 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчтэй 
ч хамаатай. МҮБХ допинг дээр 
бодлогоо улам чангаруулах, 
жилд 1-2 удаа заал, танхимын 
барилдааны үед шинжилгээ 
авах гэх мэт бодлого баримталж 
ажиллаж байгаа, цаашид ч ийм 
маягаар ажиллана.

-Сүүлийн хэдэн жилд бөх 
үзэгчгүй болжээ. Бөхийн 
өргөөнд тоглолт хийж буй 
зохиолын дуучид л энэ газрыг 
дүүргэх боллоо гэсэн шүүмжлэл 
бий. Үүнд ямар хариулт өгөх вэ?

-Үүнийг үгүйсгэхгүй, хүлээн 
зөвшөөрч байна. Хэд хэдэн 
шалтгаан бий. Бөх сонирхогчид, 
тэдний дунд та ч багтах болов 
уу. Бүгд л шинээр цол авсан 
бөхчүүдийг, аварга, арслангуудыг 
барилдаасай гэж хүсэж байгаа 
байх. Тиймээс хүчээр барилдуулах 
үүднээс өмнө нь мөрдөж байсан 
журмыг бага зэрэг шинэчлээд, 
засварлаад тэргүүлэгчдийн 
хурлаар батлуулсан. Энэ журмаар 
мөрдөөд ажиллана. Гэхдээ хүний 
амьдрал, спортын нас богино 
хугацаатай учраас 35, 36-тай 

бөхчүүд бэлтгэл сайтай л байхгүй 
бол барилдахад хэцүү болжээ. 
Үндэсний бөхийн спорт жигд 
хөгжиж, залуучуудын ур чадвар 
нэлээд өндөр болсон. Гэтэл 
аварга, арслан цолтнууд тэдэнд 
байнга унаад байж болохгүй 
биз дээ. Цолоо бодсон ч, нэрээ 
бодсон ч зохимжгүй асуудал. 
Тиймээс бэлтгэл сайтай үедээ 
л барилдаг гэж бодоод хүчилж 
болохгүй байна. Нэг бөхийн цаана 
өөр хэдэн хүний амьдрал байгаа 
учраас заавал барилд, тэгэхгүй 
бол дахин барилдуулахгүй 
гээд шахаад байж болохгүй. 
-Бөхийн өргөөнд барилдаж 
буй бөхчүүдийн ёс зүй, гаргадаг 
зан үйлдэлд бөх сонирхогчид 
шүүмжлэлтэй хандах болжээ. 
Үүнд холбооны зүгээс ямар арга 
хэмжээ авч байна вэ?

-Нийгмийн хөгжлөө дагаад 
хүмүүс ёс зүйн шаардлагыг 
өндөр тавьдаг болжээ. Манай 
холбооноос ёс зүйн алдаа 
гаргасан бөхийг зургаан 
сар хүртэлх хугацаагаар 
эрхийг хасах журмыг удахгүй 
тэргүүлэгчдийн хурлаар 
батална. Цаашид энэ журмаа 
дагаад явах юм. Хариуцлагыг 
чангаруулна.

-Тэгвэл бөхийн маргаантай 
барилдааныг яаж шийдвэрлэх 
вэ. Уг нь удаашруулсан бичлэг 
ашиглаад байгаа мөртлөө 100 
хувь шийдэж чадахгүй байна 
шүү дээ?

-Энэ бол Монголын үндэсний 
бөхийн холбооны Цэцдийн 
зөвлөлөөр ярилцах асуудал 
юм. Камераар шүүж болохгүй 
гэсэн дүрэм бий. Тэгвэл үүнийг 
өөрчлөхийн тулд тодорхой заал-
тууд оруулах ёстой. Тухайлбал, 
давж байгаа бөхийн их биеийн 
70 хувь нь дээрээ байвал 
давсанд тооцно гэдэг ч юм уу. 
Камераар шүүх нь зөв ч монгол 
бөхөд ярвигтай асуудал бас 
байдаг. Тиймээс жаахан өөрчлөлт 
оруулж байж камерын бичлэгийг 
бүрэн нэвтрүүлэх нь зүйтэй. █

допингийн шинжилгээ өгч 
байсан хүн. Одоо МҮБХ-ны 
удирдлагын багт ажилладагийн 
хувьд допингийн шинжилгээ 
хэрхэн авдаг процессийг хэлж 
өгөөч?

-Баяр наадмын комиссоос 
томилогдсон хүмүүс бөхчүүдийг 
хоёр саванд шээлгэнэ. Үүний 
дараа түүнийгээ таглаж, лацдах 
үйл явц өрнөнө. Ийм л зүйл 
болдог. Гэтэл дараа нь хольж, 
хутгаад бизнес хийдэг бүлэглэл, 
эсвэл мэргэжилтэн байна 
гэвэл үнэхээр харамсалтай 
л байна. Сүүлийн 10 жилийн 
шинжилгээний хариу гаргасан гэх 
яриа бий. Тэгвэл энэ хугацаанд 
хэчнээн бөхийн хөдөлмөр, хөлс 
үнэгүйдсэн бол гэж бодохоор 
үнэхээр харамсалтай. 

-Хүмүүс Э.Оюунболд аваргыг 

дагуу л явж байна. Б.Пүрэвсайхан 
зааны барилдах эрх хоёрдугаар 
сарын 1-нээс сэргэнэ. Тиймээс 
сар шинийн барилдаанд зодоглох 
боломжтой.

-Монголын үндэсний бөхийг 
допингоос цэвэрлэх талаар 
ямар бодлого явуулж байна вэ?

-Нэгдүгээрт хатуу тэмцэнэ. 
Мөн эмч нар үндэслэлгүйгээр 
хөрөнгөжсөн, бөхчүүдийн 
спонсорлодог компаниудаас 
хууль бусаар мөнгө татаж авсан 
гэсэн таамаг яваад байгаа. Энэ 
бүхэн үнэн бол уг үндсээр нь 
ухаж гаргаж ирээд цэвэрлээд, 
цэгцлээд, буруутай хүмүүст нь 
хариуцлага тооцоод явахаас 
өөр аргагүй. Бид үнэн зөвөөр 
бүх асуудлыг шийдээсэй гэсэн 
хүлээлтийн байдалтай л байна. 
Хэрэв хүнийг хэлмэгдүүлсэн, эмч 

Энэ цаашид хэрэгжих үү?
-Бид БСШУСЯ-нд хүсэлтээ 

гаргаад өгсөн. Холбогдох байгуул-
лагуудаас хамгийн тохиромжтой 
нь намрын улирал байдаг гэж 
байгаа. Гэхдээ бид аль болох 
гурав болон дөрөвдүгээр сард 
шинжилгээ авахуулахаар зорьж 
байна.

-Ганцхан жилийн дараа буюу 
2021 онд Ардын хувьсгалын 
100 жилийн ой болно. Энэ үеэр 
дахиад допингийн асуудал 
яриад явах уу. Бөхчүүдийн 
зүгээс тооцдог хариуцлагаа 
чангатгаж, ил тод баймаар 
байна гэсэн санал гарсан. Та 
хувь хүний зүгээс ямар байр 
суурьтай байна вэ?

-Бөхчүүдийн олонх нь 
допингтой тэмцдэг, бөхийн 
холбоог үүнтэй сайн тэмц гэсэн 

Ц.Магалжав 
тэргүүн 
допингтой 
хатуу тэмцэж, 
бөхчүүдийн 
эрх ашгийг 
хохироохгүйн 
байхын төлөө 
явна гэв.



Mining sector equals 
one-quarter of GDP

ZGM: HIGHLIGHTS
 POLITICS

The Legal Committee 
of Parliament passes 
the bill on the economic 
circulation of intellectual 
property.

 ECONOMY
On Tuesday, the Bank of 
Mongolia provided USD 
16.5 million at a foreign 
exchange auction.

Top 20 index falls 0.32 
percent, to 19,116.57 
points. MSE A index 
increases 0.25 percent, to 
9,387.05 points. MSE B 
index rises 0.51 percent, 
to 7,817.98 points. Market 
cap stands at MNT 2.67 
trillion. 
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 SOCIETY
Minister of Food, 
Agriculture and Light 
Industry Ulaan Chimed 
attends Green Week 
international trade fair 
and Agriculture Ministers’ 
Conference 2020 in Berlin, 
Germany. The conference 
aimed to integrate issues 
and solutions on further 
necessary actions to 
take as well as issue the 
Joint Declaration of the 
Ministers of Agriculture.  

Mongolian 3x3 basketball 
men’s team flies to Europe 
to start joint training with 
Serbia and Slovenia. The 
team is participating Tokyo 
2020 Olympic Qualifying 
Tournament which will take 
place on March 18-22 in 
India.

The population of 
Mongolia increases by 
19.1 percent or 63,000 
people in 2019, according 
to the National Statistics 
Office (NSO).

The cable car which is 
expected to modernize 
public transport services 
and reduce traffic 
congestion has been 
exhibited today at Central 
Square. The feasibility 
study of the project will be 
done in 2020-2021 by a 
soft loan from French.

Oil production totals 6.88 million 
barrels in 2019
Compared to the same period of the 
last year, the volume of oil increased by 
487,420 barrels, increasing 
by 7.6 percent.

Tax revenue increases 
MNT 1.5 billion
According to the National 
Statistics Office, Mongolia’s tax
revenue reached MNT 9.7 billion in the 
previous year. 
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Preliminary result of 2019 shows the high contribution of mining sector in total exports

A
ccording to the 
preliminary results 
of 2019, the mining 
sector accounts 
for 25 percent of 

Mongolia’s GDP, 72 percent of 
industrial production and 90 
percent of exports. The statistics 
were presented during the monthly 
press conference of the Ministry 
of Mining and Heavy Industry, 
Transparent and Responsible 
Mining.

The report reveals that the 
mineral industry constitutes 
24.5 percent of the total budget 
revenue in 2019. During the 
period, the budget revenue totaled 
around MNT 11.9 trillion, with an 
increase of MNT 1.9 trillion or 18.6 
percent from a prior year. Of these, 
revenue from the mineral sector 
reached MNT 2.9 trillion, which is 

increased by MNT 590.7 billion or 
25.4 percent compared to the same 
period of last year.

In 2019, 50.83 million tons of 
coal, 1.26 million tons of copper 
concentrate, 16.25 tons of gold, 
5,300 tons of molybdenum con-
centrate, 156,150 tons of fluorite 
ore, 47,490 tons of fluorspar 
concentrate, 8.57 million tons 
of iron ore, 3.39 million tons of 
iron ore concentrate and 83,090 
tons of zinc concentrate were 
produced in the mining and 
extractive industry of Mongolia. 

The report also found that the 
total production of the mining and 
extractive sectors amounted to 
MNT 12.47 trillion, increasing by 
MNT 1.24 trillion or 11.1 percent 
since 2018. Coal exploration grew 
markedly, reaching MNT 1.15 
trillion last year. The mining industry 
makes up 71.8 percent of the total 
output of industrial production.  

Aminaa.U, ZGM Daily
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Tax revenue increases MNT 1.5 billion

Oil production totals 
6.88 million barrels in 2019

Tumentsengel: Baseline economy remains active

According to the National 
Statistics Office (NSO), Mongolia’s 
tax revenue reached MNT 9.7 billion 
in the previous year. Compared to 
the result a year earlier, it has 
increased by 18.8 percent or 
MNT 1.5 billion. The growth was 
mainly driven by hikes of MNT 
460.8 billion in income tax, MNT 
355 billion in social insurance 
revenue, MNT 288 billion in value-
added taxes, MNT 205.2 billion 
in other taxes, MNT 109 billion 
in excise taxes and MNT 107.7 
billion from external activities. 

Income tax revenue percentage 
in the total tax revenue rose by 
0.7 percentage points, other 
taxes 0.6 percentage points, and 

According to the Ministry of 
Mining and Heavy Industry (MMHI), 
oil production reached 6.88 million 
barrels by preliminary data in 2019. 
Compared to the same period 
of the last year, the volume of 

oil increased by 487,420 barrels, 
increasing by 7.6 percent.

Crude oil export in Mongolia 
totals 6,545 barrels or USD 
366.7 million as the last year’s 
performance. This is 355,400 

barrels higher than the same 
period of 2018, lowered by USD 
25.3 million. The average price 
for oil was USD 63.3 per barrel 
and decreased to USD 56 over 
the reporting period. 

Director at Economic Analysis 
and Policy Division, Monetary 
Policy Department, Tumentsengel 
Baterdene sat down with the 
Official Gazette and discussed 
the economic outlook of Mongolia. 
He highlighted that the economic 
baseline remains active. 

-In the last two months of 
2019, the inflation rate cooled 
to 5.2 percent. What were the 
main drivers for it?

-As of the last 12 months, the 
inflation rate stood at 5.2 percent 
nationwide and 5 percent in 

Ulaanbaatar. Well, the inflation 
rate stabilized below the central 
bank’s target level as a result of the 
slowdown in the economic activity 
and price fluctuations of meat, coal 
briquette, and petroleum. The core 
inflation rate has been stable in the 
last two years.

-Some economists assumed 
that the 2020 budget will mislead 
the economy. How will be the 
central bank’s strategy on it?

-The policy of the Bank of 
Mongolia (BoM) has been specified 
by the law on the central bank. We 
will be working to ensure price and 
financial balance. Regardless of 
the budget revenue amount, the 
central bank will fulfill its purpose 
given by the law. However, there is 
a risk in the 2020 budget revenue. 

-How long will the inflation 

target stand at 8 percent?
-The average inflation in 

Mongolia stood around 10 percent 
in 2006-2016. Maintaining this 
performance at a possible low 
level is one of the challenges of 
the central bank. BoM is aiming 
to keep inflation at 6 percent in 
the mid-term.

-As of January, BoM auctioned 
a total of MNT 214 million in 
the foreign exchange market, 
increased roughly 35 percent 
year-on-year. What was the main 
reason for the rise? 

-The central bank gets involved 
in the foreign exchange trade in 
hope of easing unexpected sharp 
fluctuation in the exchange rate. 
The baseline economic situation 
remains relatably stable in the last 
two years. 

“МИАТ” ТӨХК-Д 2020 ОНЫ 
ЗУНЫ НИСЛЭГИЙН ХУГАЦААНД 

ТҮР АЖИЛЛАХ АГААРЫН 
ХӨЛГИЙН ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН СОНГОН 
ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Тавигдах шаардлага:
 Англи хэлний мэдлэг: Англи хэлний ахисан-дунд  (Upper-In-

termediate)-аас дээш түвшний мэдлэгтэй байх. (TOEIC-ийн 
500 эсхүл түүнтэй харгалзах IELTS, TOEFL, IBT-ийн оноотой 
байх)

 Хоёрдогч хэл: Орос, Герман, Хятад, Солонгос, Япон хэлний 
аль нэгийг эзэмшсэн бол давуу тал болно. (яриа болон 
бичгийн чадвартай)

 Нүдний хараа сайн байх
 Гадаад дүр төрх өв тэгш, эрүүл, гоо зүйд нийцсэн байх
 Ил харагдах шивээс, сорвигүй байх
 Ажлын ачаалал даах, харилцааны өндөр соёлтой, багаар 

ажиллах чадвартай, хариуцлагатай, нягт нямбай зан 
чанартай байх

Биеийн өндөр:
 Эр: 175-185 см
 Эм: 165-175 см

Нас :
 21-25 настай  (Жич: Гадаад улсад агаарын хөлгийн үйлчлэгч 

бэлтгэх сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан 25-30 хүртэл 
насны хүмүүс сонгон шалгаруулалтад оролцож болно.)

 
Бүрдүүлэх материал:

 Сонгон шалгаруулалтын анкетыг бүрэн бөглөсөн байх (www.
miat.com хаягнаас татаж авах)

 Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын гэрчилгээний 
хуулбар

 Англи хэлний TOEIC /IELTS, TOEFL, IBT /-ийн шалгалтын 
онооны хуудас

 Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3.5*4.5 хэмжээтэй цээж зураг 2 хувь
 9*12 хэмжээтэй бүтэн биеэр авхуулсан зураг 1 хувь, (Ажил 

хэрэгч хувцастай, засваргүй, сүүлийн 1 сарын дотор 
авхуулсан зураг)

 Хар тамхи, мансууруулах төрлийн бодисын хэрэглээнээс 
ангид гэдгийг нотлох эрүүл мэндийн байгууллагын 
шинжилгээний хариу эх хувиар /Сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн үндэсний төвд өгөх ба шинжилгээ өгөхдөө бичиг 
баримттайгаа очих/

Жич: Зөвхөн анкетын сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ажил 
горилогчийг ажлын ярилцлагад дуудах болно. 

Материалыг “МИАТ” ТӨХК-ийн төв байрны 105 тоотод 2020 оны 
01 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2020 оны 1 дүгээр сарын 28-ны 
өдрүүдэд 09:00-16:00 цагийн хооронд хүлээн авна. Сонгон шалга-
руулалтад оролцох хүсэлтэй хүмүүс дээрх материалыг гүйцэд 
бүрдүүлж, өөрийн биеэр дурьдсан хугацаанд авчирч өгнө үү.

 Анкетыг энэ линкнээс татаж авна уу.
https://www.miat.com/download/miat-anket.pdf

Материалыг хүлээн авах хаяг:
“МИАТ” ТӨХК-ИЙН ХАЯГ: УБ хот, ХУД, 10 дугаар хороо, 

Буянт-Ухаа-45, МИАТ компаний төв байр
Холбоо барих утас: 7004-9958

social security fund increased by 
0.5 percentage points while the 
value-added tax, external activity 

income, and excise tax dropped by 
1.3, 0.3 and 0.3 percentage points 
respectively. 



|           ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ22 2020.01.22, ЛХАГВА~№014 (1293)       СУРТАЛЧИЛГАА



ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ           | ӨДРИЙН ХЭМНЭЛ 23    2020.01.22, ЛХАГВА~№014 (1293)

ЭНЭ ӨДРИЙН ЗУРХАЙ ДОРНЫН ЗУРХАЙ

ЗГМ: СҮДОКҮ
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Өмнөх дугаарын хариу

Жинлүүрийн ордынхны ашиг, 
орлого нэмэгдэнэ

Үс засуулбал: 
Хэрүүл тэмцэл ирнэ
Наран ургах, шингэх: 
08:32-17:35 цаг
Барилдлага: Рашаан
Шүтэн барилдлага: 
Мунхрахуй 
Суудал: Гал

Аргын тооллын 1 сарын 
22, Буд гараг. Билгийн 
тооллын 28, Гар одтой, 
хөх хулгана өдөр. 
Өдрийн наран 8:32 цагт 
мандаж, 17:35 цагт 
жаргана. 
Тухайн өдөр луу, бич 
жилтнээ аливаа үйл 
хийхэд эерэг сайн ба 
могой, морь жилтнээ 
сөрөг муу нөлөөтэй 
тул элдэв үйлд 
хянамгай хандаж, биеэ 
энхрийлүүштэй. Эл өдөр 
эм, эмнэлгийн элдэв үйл, 
хагалгаа хийлгэх, биеийн 
тамирыг сэргээх, угаал 
үйлдэх, хүүхэд үрчлэн 
авах, урлан бүтээхэд 
сайн. Улааны үйл, төлөг 
тавих, морь уралдахад 
муу. Өдрийн сайн цаг нь 
хулгана, үхэр, туулай, 
морь, бич, тахиа болой. 
Хол газар яваар одогсод 
зүүн урагш мөрөө 
гаргавал зохистой. Үс 
шинээр үргээлгэх буюу 
засуулахад тохиромжгүй.

Үс засуулахад 
тохиромжгүй

Хонь /III.21-IV.19/ Мэлхий /VI.22-VII.22/ Жинлүүр /IX.23-X.22/ Матар /XII.22-I.19/

Үхэр /IV.20-V.20/ Арслан /VII.23-VIII.22/ Хилэнц /X.23-XI.22/ Хумх /I.20-II.18/

Хамтатгах /V.21-VI.21/ Охин /VIII.23-IX.22/ Нум /XI.22-XII.21/ Загас /II.19-III.20/
Хий хоосон, бүтэлгүй зүйл, 

худал хуурмаг, урвалтаар дүүрэн 
байх өдөр. Хэрвээ таны бүтээсэн 
зүйл агаарт хөөрч, ажил хэрэг 
бүтэлгүйтэх ба мөнгө санхүүгийн 
азгүйтэл гарах магадлалтай. 
Өөртөө болон эргэн тойрны хүмүүст 
шүүмжлэлтэй ханд. Танаас анхаарал 
болгоомжлол, эргэцүүлэл шаардаж 
байна. 

Ямар ч ажил эхэлсэн энэ өдөр 
бүтэмжтэй, амжилттай гүйцэтгэх 
болно. Таны эр зориг, ой тогтоолт, 
сэтгэх чадвар, асуудлыг хэвийн 
бусаар шийдэх зан тань үүнд маш 
их нөлөөлнө. Эрүүл мэнддээ анхаар 
хэмээн одод сэрэмжлүүлсээр байна. 
Өнөөдөр өвчин тусвал амархан 
ужгирч хүндрэх төлөвтэй. Ялангуяа, 
эрчүүд.

Бүтээж туурвих идэвх дээшлэх 
өдөр бөгөөд энэ нь мэргэжлийн ажил 
төрөл, тушаал дэвших, найз нөхдийн 
харилцааг дээшлүүлэхэд гол нөлөө 
үзүүлнэ. Өөрийн авъяас билэг, ур 
чадварыг ажил хэргээ бүтээхэд 
ашиглаарай, та гайхамшигтай үр дүн 
хүртэх болно. Таны хувийн амьдралд 
аз завшаан тохиох магадлал байгаа 
тул боломжийг бүү алдаарай.

Идэвхтэй ажил хийлгүй, биеийн 
ачаалал авахгүй байхыг хичээ. 
Бардам байдал эсвэл харилцан 
ярилцагчаа үл тоох нь үл ойлголцох 
шалтгаан болж, танд ашиггүйгээр 
эргэнэ. Шинэ хүнтэй танилцахад 
таагүй. Өнөөдөр таны зөн билэг 
туйлын доогуур түвшинд байна. 
Харанхуйгаас мөн ганцаар байхаас 
зайлсхий.

Таны цаашдын ажилд тус болох 
ажил хэргийн холбоотой шинэ 
танилуудтай болоход тохиромжтой 
өдөр. Нөлөө бүхий ивээн тэтгэгч 
гарч ирэх ба түүнд таны төлөв 
түвшин, шударга үнэнч зан чанар 
таалагдана. Ахмад насны төрөл 
садангийн хүнд анхаарал халамж 
тавиарай. Түр амсхийж, сэтгэл 
уужирна.

Мэргэжлийн хүрээнд идэвхтэй 
ажиллахыг одод зөвлөхгүй байна. 
Ямар ч үед аз харьж магадгүй. Хамт 
олонтойгоо харьцахдаа бодлоо эрс 
илэрхийлэх, таагүй үг хэлэхээс 
зайлсхий. Ирээдүйтэй төлөвлөгөөг 
хийх, орлогын шинэ эх үүсвэр 
хайх, үйл ажиллагааныхаа хүрээг 
өөрчлөхөд таатай өдөр.

Өнөөдөр таны санхүүд өөрчлөлт 
орох магадлалтай. Ялангуяа, 
бизнесийн хүрээнд ажиллаж буй 
хүмүүст орлого ихээхэн нэмэгдэх 
эсвэл ашиг бүхий санал ирнэ. Ямар 
ч ажлыг зоригтой эхлэ, учир нь та 
амжилт гаргаж чадна. Гэр бүлд 
аз жаргал авчирсан сайхан үдэш 
байх болно. Мөн энэ шөнө таны зүүд 
зөнтэй байх болно.

Од гарагсийн нөлөөгөөр та 
өнөөдөр зарим нэг байдлаар ядрах 
хөнгөн гутралд орж болзошгүй. 
Сэтгэл хэт түгшсэнээсээ болоод 
та түр хугацаагаар амрахыг хүснэ. 
Сэтгэлзүйн гэнэтийн дайралтуудад 
бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Танаас 
олон асуудал хэлбэлзэх зүйл гарч 
ирэх учир бодлоготой байхыг хүсч 
байна.

Энэ өдөр анхаарал шаардсан 
яаралтай хариуцлагатай ажил байвал 
хойш тавь. Өөрийн бодол санаа, 
төлөвлөгөөгөө нууц байлгахыг хичээ, 
муу хүмүүс үүнийг тань ашиглаж 
магадгүй. Сэтгэл гутралд орж 
болзошгүй учраас олны бужигнасан 
газраас хол байхыг зөвлөж байна. 
Энэ ордны эмэгтэйчүүд уран 
бүтээлийн онгодоо хөглөхөд таатай. 
Ашиг орлогын шинэ эх үүсвэртэй 
болох магадлалтай.

Анхаарал болгоомжтой байж 
өөрийн ашиг сонирхол, санал 
хүсэлтээ хамгаалахад бэлэн 
байгаарай. Энэ өдөр ярвигтай, 
чухал асуудлуудаа шийдэхээс 
татгалзаж, ажил хэргийн аливаа 
уулзалт товлохгүй, хийхгүй байх 
хэрэгтэй. Үйл явдлууд таны нэр 
алдарт муугаар нөлөөлж мэднэ. 
Ухаантай байж, тэсвэр тэвчээрийг 
гаргах шаардлагатай.

Олон нийттэй харилцах, санаа 
оноогоо нэгтгэх, залуу хосууд 
хүүхэдтэй болоход сайн. Оргилж 
буцалсан идэвхитэй үйл ажиллагаа 
явуулах гэсний шаардлагагүй, 
хүч чадлаа цаашдын ачаалалтай 
өдрүүдэд зориулж тэнцвэртэй 
ажиллаарай. Хувийн амьдралд 
гэнэтийн таатай үйл явдал тохиох 
магадлалтай.

Олны дунд бужигнах дуртай, 
нийтэч зан тань энэ өдөр хэрэг 
болно. Хүмүүст чин сэтгэлээсээ 
хандах хандлагынхаа ачаар өнөөдөр 
энэ ордныхон нэмэлт мөнгө олох 
эх үүсвэртэй болно. Үүний дүнд 
таны мөнгө, санхүүгийн байдал эрс 
дээшлэх магадлалтай байна. Янаг 
амрагийн харилцаа хэвийн, онцын 
өөрчлөлтгүй байх нь.

1.  Ээж 
2. Түнжин
3. Эх орны дайны үед Монголоос 

Зөвлөлтийн армид бэлэглэсэн 
нисэх онгоцны марк

4. Буриадын хатираа бүжиг
6. Өнгө
8. Удирдан зааварлах багш лам
10. Үнэртэй ус хийхэд 

хэрэглэгддэг анхилуун үнэрт 

БОСООГООР: 

ХӨНДЛӨНГӨӨР: 
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дуучин, МУГЖ
16. Зэрлэг тэмээ
17. Гэрийн мод
18. Хөгжмийн нот
19. Найз нөхөр
21. Эхэн үе, анхан
22. Хонзон
23. Завхан аймаг дахь нуур
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ХУУРГА 

ЯПОН

Ningbo 
international young 

chefs challenge 
2019 тэмцээний 
хүрэл, Chinggis 
xaan challenge 
cup, Chinese 

Potato champion 
тэмцээний аварга 
Caelum Caferante 

рестораны 
Ерөнхий тогооч 

О.Цэнгүүний “Япон 
хуурга” хийх жорыг 
хуваалцаж байна. 

ОРЦ: ХЭРХЭН ХИЙХ ВЭ:

 Үхрийн гуяны цул мах-150 гр 
 Лууван-60 гр
 Сонгино-20 гр
 Сармис-10 гр
 Өндөг-1 ширхэг
 Давс-10 гр 
 Перец-10 гр
 Ойстер соус-20 гр 
 Удон гоймон-200 гр
 Ургамлын тос-20 гр

Сонгиноо урт, хавтгай 
хэрчиж, болтол нь 
хуурна. Дараа нь үхрийн 
мах болон сармис, 
луувангаа  хийж, 
тосондоо гүйцэд болгох 
хэрэгтэй. Хуургаа давс, 
перц болон ойстер 
соусаар амталж, мах, 
ногоон дээрээ удон 
гоймонгоо хийгээд дахин 
3-4 минут хуураарай. 
Өндгөө тусад нь шарж 
бэлтгэх бөгөөд бэлэн 
болсон хоолтойгоо 
хольж хэрэглэнэ. 

ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ: 

 Нийт калори: 450 ккал
 Уураг:  80 гр
 Нүүрс ус: 325 гр
 Өөх тос: 30.2  гр
 Өөх тос: 8.6 гр


