Хүн болгонд өөрийн гэсэн дотоод сэтгэлийн нар байдаг. Гагцхүү түүнийгээ гэрэлтүүлэх боломж олго
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Ажил хаялт зогссон, гэхдээ
тэмцэл үргэлжилж байгаа

Ижийгээ санаад уйлдаг уяхан
аварга юмсан

300 мянган төгрөгийг бэлнээр олгосноор
үнийн хөөрөгдөл үүснэ. > 4

Харүмафүжи аваргад хатуу шийтгэл ирж
мэдэхээр байна. > 5

ОНЦЛОХ
УЛС ТӨР

УИХ ирэх оны мөнгөний
бодлогын анхны хэлэл
цүүлгийг хийлээ.
Монгол-Голландын Гадаад
харилцааны яамд хоорондын
уулзалт болов.
УИХ хүүхдийн хамгаалал,
аюулгүй байдлын талаар мэ
дээлэл сонсож, чиглэл өглөө.
Ирэх онд ипотекийн
зээлийг хэрэгжүүлэхэд 340
тэрбум төгрөг зарцуулна.
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“Засгийн газрын мэдээ”
сонины цахим хуудас
Ubinfo.mn нь Монголын
мэдээллийн шилдэг
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Хугацаанд хавчигдсан төсөв
хууль болж мэндэллээ

ЭДИЙН ЗАСАГ

Хөрөнгө оруулалтын
менежментийн 14 тусгай
зөвшөөрөл авчээ.
Биржид бүртгэлтэй нийт
компанийн 10 хүрэхгүй хувь
нь ногдол ашиг тараажээ.
"Гэрэгэ" бондын ханш
эргэн өсөж, 99.7 ам.долларт
хүрэв.
БНХАУ-ын жижиглэн худал
дааны үзүүлэлтүүд шинжээч
дийн таамагт хүрсэнгүй.
Сүүлийн гурван жилд
ОХУ-ын улаанбуудайн ургац
70 хувиар нэмэгдсэн байна.

НИЙГЭМ

Н.Цэрэнбат: Байгаль
хамгаалагчдыг энгэрийн
камераар хангана.
ЗД-ын зөвлөлөөс 2017 оны
төсвийн тодотголыг НИТХ-д
өргөн барихаар болов.
Хүүхдээ асарч буй ээжид
нэгдүгээр сараас 50 мянган
төгрөг өгнө.
Аялал жуулчлалын зориу
лалттай авто замыг байнгын
ашиглалтад орууллаа.
Цагдаа руу салаавч гарга
сан Ц.Баярцогтыг 15 хоног
баривчлах шийдвэр гаргажээ.

2018 оны төсвийн орлого 7.2 их наяд төгрөг, зарлага 9.6 их наяд төгрөг байхаар хуульчлав. Нэгдсэн төсвийн зардал сүүлийн жилүүдэд
байнга тэлж байгаа. Энэ удаад ч түүх давтагдав. 11
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ДЭЛХИЙ

БНХАУ-ын дарга Ши
Жиньпин Лаост анх удаа
төрийн айлчлалаар ирлээ.
Хойд Солонгосоос Өмнөд
рүү зугтахдаа буудуулсан
цэргийн амь эрсдэлтэй
байна.
Британийн Ерөнхий сайд
Т.Мэй Европыг Оросоос
хамгаална хэмээн мэдэгдэв.
Шинэ Зеланд уур амьсгалын
өөрчлөлттэй тэмцэхийн тулд
ХАА-даа шинэчлэл хийнэ.
Дэлхийд диабет өвчнөөс
жилд 850 тэрбум ам.дол
ларын хохирол учирдаг.
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НИЙТЛЭЛЧИЙН БУЛАН

Буруу
эрхэлсэн
“бацаанууд”
З.Цэлмэг
@tselmegZGM
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УСАН ТЭЭВЭР
46.3

Айлд буруу эрхэлсэн хүүхэд
байдаг даа. Ажил хийх дургүй,
бусдад туслах нь байтугай үгийг
нь ч сонсдоггүй, өөрөө л болж
байвал эргэн тойронд нь бөмбөг
дэлбэрч, галав юүлсэн ч хуруу
нэмэрлэдэггүй. Тэгсэн атлаа
өөртөө хэрэгтэй бүхнийг үхэн
хатан нэхнэ. Санаснаа гүйцээ
хийн тулд ямар ч ааш гаргаж, яаж
ч мэдэх тийм нэг саруул ухаан
нь сааралтсан этгээд байдаг.
Тэр чигээрээ өсөж томорвол үг
хийгээд үйлдэл нь гай тарьж,
уршиг дагуулах нь улам ихэсдэг.
Тэгвэл өнөөдөр манай нийг
мийн буруу эрхэлсэн “бацаан”
нь ТББ-ууд болоод байна. Хийж
бүтээсэн зүйлгүй, гагцхүү төс
лийн төлөө санаархаж, эрх
мэдэлтнүүдийн халаасанд явдаг
ТББ нь манай шударга ардчилсан
иргэний нийгэм гээчийн бодит
дүр төрх.

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ
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Хэтийдсэн
санаархал
ба чилийсэн
хүлээлт
Г.Байгал
@baigalZGM
Их гүрэн яарч байна. Тэд
шинэ нисэх буудал тойрсон
багц асуултыг богцлоод ир
чих
с эн, монголчуудаас ам
асууж байна. Бас болоогүй ээ
хэзээний боловсон зангаараа
ажил хэрэгч хандахыг бидэнд
сануулсаар. Шинэ нисэхийн
ажлыг шавдуулах цуврал
уулзалт, бараалхалт өнгөрсөн
өдрүүдэд үргэлжлэв.
Төв аймгийн Сэргэлэн су
мын нутаг, Хөшигийн хөндийд
сүндэрлэж буй шинэ нисэх
буудлын өмнүүр хүсэл, шуна
лын “хөшиг” татаад удаж байгаа.
Монголоос хамааралтай шийд
вэрүүд саатснаас хэзээний ажил
хэрэгч япончууд санаа зовниж
эхэлсэн. Тиймээс саарал ордон,
салбарын яамны хооронд ха
риулт нэхэн харайлгаж явна.
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Улс төр
УЛСТӨРЧ ЯРЬЖ БАЙНА

З.Нарантуяа: Төсөв хүлээж байсан
хэмжээнд байж чадсангүй
Уул уурхайн цаг
зуурын орлого
дагаж тэлсэн
төсөв боллоо

авч хэрэгжүүлнэ гэсэн байгаа
нь хувийн секторт зээлийн
хүртээмж, олдоц сайжрахгүй
нь гэсэн мессэжийг өгч байна.
Банкууд дээр байгаа Засгийн
газрын 2.4 их наяд төгрөгийн
бондыг суллах боломж ойрын 2-3
сарын хугацаанд Засгийн газарт
байхгүй. Тимймээс зээл олгох эх
үүсвэр түгжигдмэл хэвээр, мөн
банкуудын активын чанарын
үнэлгээ үргэлжилж, банкууд
өөрийн хөрөнгийн нэмэлт
шаардлагад орохгүйн тулд зээл
олголтоо механикаар зогсоох
хандлага байгаа. Эдгээр нь
бодит салбарын бизнесийнхнийг
идэвхижүүлэхээргүй дүр зураг
байна. Ийм үед ажил олгогчдод
ажилтнаа барьж, тогтооход хүнд
хэвээр байх болов уу.

Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
УИХ-ын гишүүн З.Наран
туяатай 2018 оны улсын төсөв
болон улс төрийн хүрээнд өрнөөд
буй зарим үйл явдлын талаар
ярилцлаа. Тэрбээр 2018 оны улсын
төсвийг боловсруулах УИХ-ын
Ажлын хэсэгт Ардчилсан намыг
төлөөлж ажилласан юм.
-УИХ 2018 оны төсвийг
баталлаа. Таны бодлоор ирэх
жилийн төсөв иргэд болон аж
ахуйн нэгжид хэр өгөөжтэй
төсөв болсон бэ?
-Товчхон дүгнээд хэлэхэд бодит
секторт ажиллаж байгаа иргэд,
аж ахуйн нэгжид өгөөж муутай
төсөв болсон. Ерөнхий макро
үзүүлэлт талаасаа ОУВС-тай
хөтөлбөрийн хүрээнд тохирсон
тоон үзүүлэлтүүдийнхээ хүрээнд
баригдаж батлагдлаа. Тиймээс
Монгол Улсын нийгэм, эдийн
засгийн үндсэн зорилт, тухайлбал
2016-2020 оны Засгийн газрын
үйл ажиллагааны мөрийн
хөтөлбөрийн зорилтуудтай
баталсан төсвийн зорилт бол
уялдахгүй байгаа. Монгол Улс
өөрөө урт, дунд хугацаандаа
эдийн засгийнхаа тогтвортой
байдлыг хангахын тулд манай
гэсэн зорилтыг шингээж явах
хэрэгтэй л дээ.
Засгийн газрын мөрийн
хөтөлбөрт иргэдийн амьдралыг
эрс сайжруулна гээд заачихсан.
Энэ зорилтоо хэрэгжүүлэхийн
тулд ирэх жил хувийн секторт
ажлын байрыг хэдээр нэмэх,
хөдөлмөр эрхлэлтийг ямар бүтээн
байгуулалт, үйлдвэржилтийн
бодлоготой нийцүүлж дэмжих вэ
гэдэг нь тодорхой тусгагдсангүй.
ЖДҮ-ийг дэмжих зориулалттай
37 тэрбум, хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжихэд 65 тэрбум, мал аж
ахуйн хөгжүүлэхэд 26.6 тэрбум,
газар тариалан хөгжүүлэхэд 20.6
тэрбум, хүнсний үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэхэд 6.8 тэрбум, хөнгөн
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд 495.0
сая төгрөг тус тус хуваарилсан.
Эдгээрийг эс тооцвол тодорхой
нэр бүхий энэ онд шинээр
эхлүүлэх болон хэрэгжиж дуусаад
төсөвт орлого оруулах төслүүд
алга. Төсвийн орлого хэдэн
татвараараа л бүрдэхээр байгаа.
Эдийн засгийн суурь бүтцийг
сайжруулах гол үзүүлэлтүүд
болох үнэ ханшийн өсөлт
дорвитой буурахааргүй, Засгийн
газрын өр зээл эсрэгээрээ
өсөхөөр, алдагдлын абсолют дүнд
өөрчлөлт орохооргүй төсөөлөлтэй
байгаа болохоор бизнесийн үйл
ажиллагаа бодитойгоор дэм
жигдэхээргүй л харагдаж байна.
-Сангийн сайд төсвийн
алд агдл ыг бууруулсан нь
том дэвшил болсон гэж хэлж
байна…
-Төсвийн бодлогын ерөнхий
төлөв алдагдлыг 300 тэрбумаар
буулгаж, бодлогын хувьд хатуу
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руулж, чангатгаж байгаа мэт
боловч, цаг үеийн орлогыг
ашиглаж, алдагдлаа бууруулах,
зардлаа бууруулах боломж
байсан таатай үед энэ боломжоо
ашиглахыг хүсээгүй. Эсрэгээрээ
нийт зарлагын бодит хэмжээгээ
улам өсгөж, хөрөнгө оруулалтын
зардлаа нэмж, тансагласан. Тий
мээс үүнийг дэвшил гэж хэлэхэд
эрт байна. Шинэ Засгийн газрын
бодлого, шинэ Сангийн сайдын
цаашдын үйл ажиллагаанаас
хамаарах учраас тодорхой цаг
хугацааны дараа харагдаж эхлэх
байхаа.

Намынх нь
Их хурал болтол
Ерөнхий сайд юу ч
хийж чадахгүй
юм байна
Эдийн засагт сэргэлт эхэлж,
валютын орлого нэмэгдэж байгаа
таатай үе тохиож байна. Төсвийн
алдагдлыг бууруулах алхамууд
хийгдэж эхэлж байхад сөрөг
хүчин зөвхөн шүүмжлэх нүдээр
харж байна гэж битгий бодоорой.
Төсвийн хүрээний мэдэгдэл
бол хууль. Үүнд нэгдсэн төс
вийн нийт зардал 2018 онд
497.0 тэрбумаар,2019 онд 671.8
тэрбум төгрөгөөр өсөхөөр, ЗГ-ын
зээлийг 2018 онд 24.3 их наяд,
2020 онд бүр 26.4 их наяд төгрөгт
хүргэнэ гэж хуульчилсан учраас

ийм зорилт тавьж хуулиа баталж
байгаа ЗГ-аас эдийн засгийн
тогтвортой өсөлтийн эхлэлийг энэ
гурван жилийн хугацаанд тавих
ажил хийгдэнэ гэхэд итгэх аргагүй
учраас л хэлж байна.
-ОУВС-гийн өргөтгөсөн сан
хүүжилтийн хөтөлбөрт манайх
хамрагдаж байгаа үед таны
хэлсэнчлэн төсөв дээр манай
гэсэн зорилтыг шингээх боломж
байсан уу?
-Байсан. Валютын сангийн
хөтөлбөр бол богино хугацааны
хямралыг тогтворжуулахад
чиглэсэн хөтөлбөр. Тиймээс
энэ хүрээндээ шалгуур, шаард
лагууд аа тавьж, тохирсон
үзүүлэлтүүдийг хангахыг шаар
дана. Харин манай Засгийн газар
тогтворжиж байгаа энэ үеийг
ашиглаж, үр ашиг муутай зардал,
хөрөнгө оруулалтаа зоригтой
танаж, төсвийн реформаа хийж,
эдийн засгийн суурь салбарууд
руугаа чиглэсэн ашигтай хөрөнгө
оруулалтуудаа түлхүү тавих
нь ирээдүйд хэрэгтэй байсан
болов уу гэж бодож байна. Ирэх
жилүүдэд экспортын орлого энэ
жилийнх шиг таатай байгаа ч
билүү.
-Тэгвэл төсөв дээрээ яаж тус
гах байсан юм бэ?
-Төсвийн захирагч нарынхаа
багцад шинжилгээ хийж, зардлын
төлөвлөлтийг хөгжлийн бодлого,
зорилтууддаа нийцэх байдлаар,
бодитойгоор тооцоолохоос
төсвийн реформыг эхлүүлэх
шаардлагатай. Сангийн яамны
аппарат төсвийн захираг нараас
ирүүлсэн хөрөнгө оруулалтын

БАЙНГЫН ХОРОО

Гэмт хэргийн халдлагад 1224 хүүхэд өртсөн

Б.Сэлэнгэ
ЗГМ
УИХ-ын Өргөдлийн байнгын
хороо хүүхэд хамгаалал, аюулгүй
байдал болон 'Хилчин хотхон'ы иргэдийн гаргасан гомдлын
дагуу нээлттэй сонсгол зохион
байгууллаа.
Цагдаагийн ерөнхий газрын
Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс
ирүүлсэн мэдээлэлд 2017 оны
эхний есөн сарын байдлаар
гэмт хэргийн халдлагад 1224

хүүхэд өртсөн байна. Эдгээрийн
177 нь долоо хүртлэх насны,
325 нь 8-13 насны, 485 нь 1417 насных бөгөөд 39,6 хувь нь
эмэгтэй хүүхэд байсан аж. Мөн
гэмт хэргийн золиос болж 121
хүүхдийн амь нас эрсэдсэн бол
544 хүүхэд бие, сэтгэл санааны
хохирол амссан гэсэн үзүүлэлттэй
байна.
Эрүүгийн хуулийн 12.1-д
заасан хүчиндэх гэмт хэрэг 2017
оны эхний есөн сарын байдлаар
857 гарч, насанд хүрээгүй 417
хүүхэд өртсөн тоон баримтыг

цагдаагийн байгууллагаас
нээлттэй сонсголын үеэр танил
цууллаа. Бага насны буюу насанд
хүрээгүй хүүхэд хүчиндсэн гэмт
хэрэг үйлдсэн этгээдээс гэр бүл,
садан төрлийн хамааралтай 81
тохиолдол бүртгэгджээ. Үүнээс
төрсөн эцэгтээ 12, төрсөн ах
хоёр, хойд эцэг 41, хүргэн ес,
төрөл садандаа 17 хүүхэд хүчин
дүүлсэн гэжээ. Мөн Хүүхдийн
тусламжийн утас 108 утсанд
212 хүүхдэд яаралтай тусламж
үзүүлж, Түр хамгаалах байраар
үйлчлүүлсэн байна.

төсөл, хөтөлбөрүүдийг нэгтгэж,
байгаа орлогодоо тохируулан
хуваарилах ажлыг хийж байга.
Орлого нь хүрэхгүй болохоор
бонд гаргаж, өр тавиад санхүү
жүүлэх зарчмаар л одоо бол
ажиллаж байгаа. Энэ бол тэдний
ажил нь. Гэтэл хөгжлийн бод
логын уялдаа холбоосыг харж,
тодорхой зорилттойгоор төсвийг
хуваа
рилна гэдэг байнгын
судалгаа, тооцоотой бие даасан
агентлагын хийх ажил. Манайд
энэ чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч
өнөөдөр алга байна. Сангийн
яамны дэргэд ядаж Хөгжлийн
бодлого төлөвлөлтийн тухай
хуульд заасан салбар, салбарын
бодлогын хүрээлэнг дайчлан
ажиллуулж, туслуулж болно л
доо.
-Төрийн албан хаагчдын
хувьд цалин нэмэхгүй, нэг удаа
гийн үр дүнгийн урамшуулал
өгөх юм байна гэдэг нь тодорхой
боллоо. Харин хувийн секторын
хувьд ямар нөхцөл тэднийг
хүлээж байна?
-Төрийн албаны цалин
нэмэгдэхэд хувийн компаниудад
ачаа нэмэгдэх нь ойлгомжтой.
Төсвийн тэлэлт хэрэглээг өдөөж,
инфляцыг өсгөх нэг хүчин зүйл
болдог. Энэ утгаараа тэдэнд
таатай зүйл биш.
Дээр нь төрийн мөнгөний
бодлого ирэх онд валютын
сангийн 5.5 тэрбум ам. долларын
зээлүүд орж ирж, эдийн засагт
халаалт үүсгэж магадгүй гэсэн
болгоомжлолоор мөчлөг дагасан
зээлийн бодлогын хязгаарлалтыг
хийж, макро зохимтой бодлого

НАМ, УЛСТӨРЧДИЙГ
ДАГАСАН БҮЛЭГ
ХҮМҮҮСИЙН ОРОГНОХ
ГАЗАР ТӨРИЙН ӨМЧИТ
КОМПАНИУД БОЛСОН
-Төсвийн алдагдал үүсгээд
буй гол асуудал нь юу байна
гэж та харж байгаа вэ?
-Төсвийн үргүй зардал. Уул
уурхайн орлогын мөчлөг дагасан
хэт тэлэлт. Өсөлт гарч эхлэхэд
төсвийн зардлыг 50-60 хувиар
огцом өсгөдөг. Эргээд уул уурхайн
бүтээгдэхүүний үнэ унах үед
тэлсэн төсвөө хумиж чаддаггүй.
Энэ л гол асуудал. Төрийн албан
хаагчдын тоо өмнө нь 120 мянга
байсан бол өнөөдөр 180 мянга
дөхөөд байгаа гэж байна. Үүнийг
шийдэх цогц шинэчлэлийг энэ
Засгийн газар хийх улс төрийн
таатай боломжин дээр байгаа.
Хангалттай кноп байна. Бид ес
эсэргүүцлээ гээд есхөн кноп шүү
дээ.
-Төрийн албан хаагчдын тоо
яагаад ийм огцом нэмэгдчихсэн
юм бэ?
-Нам дагасан маш том армийг
ажилтай байлгах гэсэн эрх баригч
намуудын бодлогын алдаанаас
шаардлагаүй орон тоонууд маш
ихээр нэмэгдэж байна. Төрийн
ажил үүргийг гүйцэтгэх явцдаа
орлого олох нүх сүв байгаа учраас
л төр рүү хүмүүс илүү их цугларч
байна гэсэн хардлагууд ч зарим
талаар үндэслэлтэй байх шиг
байна. 60 тэрбумын гэх хэргийн
байдлаас харахад.
Нөгөө талаас хувийн сектор
дахь ажлын байр, цалин хөлсний
хэмжээ ажил хайж байгаа
хэсгийн хүссэн хэмжээнд байж
чадахгүй, төр хувийнхныгаа
илүү идэвхжүүлж, чадваржуулах
бодлогын дэмжлэгийг хүртээмж
тэй өгч чадахгүй байгаатай
холбоотойгоор ажлын байр нь
хумигдаж байгаа нь нөлөөлж
байгаа байх.
-Төсвийн зарлага дээр нэлээн
дарамт болж ирдэг зүйл гэвэл
төрийн өмчит компаниуд
байдаг. Ийм байтал өмч хувьч
лалд Засгийн газар яагаад
идэвхгүй хандаад байгаа юм
бэ?.
-2016 оны төсвийн тодотголыг
хийх үед л өмч хувьчлалын ор
логоос улсын төсөвт 170 орчим
тэрбум төгрөг оруулна гэж
төлөвлөсөн. Тэгэхдээ таван
обьектыг хувьчлахаар заасан.
Гэвч энэ талаар Засгийн газар
нэг ч алхам хийгээгүй. Үр

ашиггүй, урсгал зардал ихтэй,
ногдол ашгийн орлого өгдөггүй
аж ахуйн нэгжүүдийг төр өөр
дээрээ байлгах ямар сонирхол
байгааг ойлгохгүй байна. Улс
төрийн нам, улстөрчдийг дагасан
бүлэг хүмүүсийг ажлын байртай
болгодог орон зай нь төрийн
өмчит компаниуд болчихоод
байна гэж бодож байна.

Харамсалтай нь хамгийн
•замбараагүй
УИХ дотор нь

би өөрөө ажиллаж таарлаа.
65 суудал гэдэг Үндсэн
•хуулийг
хэдэн ч удаа

өөрчилчих хэмжээний том
эрх мэдэл. Гэтэл үүнийгээ
юунд ч ашиглаж чадахгүй
байна.
Төсвийн алдагдлыг
•хаанаас
үүсгээд байна, тэнд
л реформ хийж зохистой
бодлого хэрэгжүүлэх ёстой
юм.

2016 оны төсвийн тодотголыг
батлах үед УИХ-аас тогтоол
гаргаж, “Төрийн өмчийн болон
оролцоотой компаниудын үйл
ажиллагааг дүгнээд үр ашигтайг
нь үлдээ. Бусдыг нь хувьчил”
гэсэн чиглэлийн Засгийн газарт
өгсөн. Гэвч энэ чиглэлийг одоо
хүртэл хэрэгжүүлэхгүй л байна.
-Улсын төсвийн төслийн
талаар Ардчилсан намын бүлэг
дүгнэлт гаргасан байсан. Энэ
дүгнэлтээс төсөвт тусгуулсан
уу?
-Тусгаж чадаагүй. Төсвийн
хүрээний мэдэгдэлд төсвийг
тогтвортой байлгах дээд хяз
гааруудыг зааж өгсөн долоо
найман үндсэн шалгуур бий.
Үүний дийлэнх нь хангагдаагүй.
Хангалгүйгээр, тусгай шаардлагаа
өөрчилж байгаа баталсан. УИХ,
ЗГ ийм хандлагаар цаашид явбал
төсвийн сахилга хариуцлагыг
сайжруулж чадахгүй.
-Аудитын байгууллага яагаад
ажлаа хийхгүй байна?
-Аудитын байгууллага төсвийн
хөрөнгө оруулалт бүр дээр
дүгнэлт гаргаж чадахгүй байна.
Төсөвт өртөг нь ихээхэн зөрүүтэй
санхүүжилтүүд олон байна.
Орчин нөхцлөөсөө шалтгаалаад
өөр өөр байж болох ч нэг баг,
сууринд барьж байгаа барилга,
байгууламжуудын төсөвт өртөг
маш их хол байгаа нь төсвийн
үр ашиггүй зарцуулалтын эх
үндэс болсон байна. Төсвийн
тогтвортой байдлыг хангах
тусгай шаардлагуудын хувьд
Аудитын байгууллагаас гаргасан
дүгнэлтийг УИХ сонсдоггүй. Ер
нь УИХ өөрөө хуулиа хамгийн
их зөрчдөг байгууллага болоод
байгаа шүү. ►11

Монголбанкинд байршуулсан харилцах хадгаламж
614 тэрбум төгрөг
2017 оны гуравдугаар улирлын
байдлаар Монголбанкны
Засгийн газраас авах авлага
601 тэрбум төгрөг байгаа аж.
Мөн Засгийн газраас Монгол
банкинд байрлуулсан харилцах
хадгаламжийн хэмжээ 614 тэрбум
төгрөг болжээ. Эдийн засгийн
байнгын хорооны өчигдрийн
хуралдаанаар Монгол Улсын 2018
оны мөнгөний бодлогыг хэлэлцэх
үеэр дээрх мэдээллийг төвбанкны
Ерөнхийлөгч Н.Баяртсайхан өгсөн
юм. Хэлэлцүүлгийн үеэр банкны

салбарын эрх зүйн орчныг өөрчлөх
ажлын явцын талаар Улсын
Их Хурлын гишүүн Б.Жавхлан
тодруулахад Монголбанк одоогоор
11 хуулийн төслийг боловсруулан,
Засгийн газраар дамжуулан Улсын
Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр
ажиллаж байгааг дуулгав. Эдийн
засгийн нөхцөл хүнд байсан,
цаашид Төв банк эдийн засгийн
тэлэлтийг дэмжих үүднээс
бодлогын хүүгээ бууруулах нь
зүйтэй гэдэг байр суурийг Улсын
Их Хурлын гишүүн Я.Содбаатар

энэ үеэр илэрхийлж байлаа.
Үндсэн чиглэлийн төсөлд
Монголбанк зээлийн хүүг
бууруулах стратеги боловс
руулан, хэрэгжүүлэх заалтыг
тусгасан. Зээлийн хүү өндөр
байгаа гэдэг үндэслэлээр олон
нийтээс арилжааны банкууд руу
сөрөг хандлага нэмэгдэж буй.
Тиймээс арилжааны банкууд
энэ асуудлаар санал гарган, Төв
банкинд хандсанаар зээлийн хүүг
бууруулах стратеги боловсруулах
Ажлын хэсгийг байгуулжээ.
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Нийтлэлчийн булан
Үйл ажил
лагааных нь
чиглэлийг
баяр угтсан,
улс төрийн,
төслийн
мөнгө цохих
зорилготой гээд
ангилчихмаар.

Буруу эрхэлсэн “бацаанууд”
С.Батсайхан / ЗГМ©

ТББ-ын тэн хагас
нь үйл ажиллагаа
явуулдаггүй, 40
хувь нь X тайлан
тушаадаг
1

Мэднэ дээ, Та. ТББ-ыг эрх
мэдэлд хүрэх гишгүүр, мөнгө
даллах хэтэвч болгосон нөхөд
өнөөдөр төрийн шат шатны
байгууллагад найдвартай гэгч
нь шигдсэнийг. Эрх мэдлийн
хамгийн зөөлөн сэнтийд ч тух
лаад авсан эрхмүүдийн нэрийг
хэлэх нь илүүц биз.
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн
ерөнхий газар (ОӨУБЕГ)ын тоон мэдээллээр энэ оны
есдүгээр сарын байдлаар улсын
хэмжээнд 16800 ТББ байгууллага
үйл ажиллагаа явуулж байна.
Иргэний нийгмийн гол тоглогч
болсон тэдний дийлэнх нь буюу
86.3 хувь нь нийгэмд үйлчилдэг.
Чамлахааргүй тоо.
Гэхдээ чанарын хувьд чармай
нүцгэн гэдгийг илтгэх сонир
холтой үзүүлэлт Хууль зүйн
үндэсний хүрээлэн (ХЗҮХ)
боловсруулжээ. Улсад бүрт
гэлтэй ТББ-уудын 50 хувь нь
санхүүгийн тайлан гаргадаггүй
бол үлдсэн хэсгийнх нь 30 хувь
X тайлан илгээдэг байна. Өөрөөр
хэлбэл, дээрх сүржин тооны 10
хувь нь л үйл ажиллагаа тогтмол
явуулдаг гэсэн үг. Харин 90 хувь
нь иргэний нийгмийн үхмэл
тоглогчид. Иргэний нийгмийн
байгууллагууд үйл ажиллагаа,
санхүүгээ ил тод тайлаг
нах
үүрэг
т эй. Үүргээ биелүүлэх
нь эрх зүйт төрийн амин сүнс
баймаар.
ОӨУБЕГ-ын Хуулийн этгээ
дийн бүртгэлийн газрын дарга
Д.Болормаа “Манай ачааллын 20
орчим хувийг ТББ-ын бүртгэл
эзэлдэг. Хуулийн этгээдийн
бүртгэл хялбар болсон учраас
ТББ олноор байгуулагддаг.
Спорт, нийгмийн хамгааллын
салбарт маш олноороо бай
гуулагдаж байна. Хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн эрх
ашгийг хамгаалах ТББ гэхэд
дотроо төрөлжиж, бараг өрөөсөн
гар, хөлгүй иргэдийг хамгаална
гэх нь холгүй төрөлжиж байна”
хэмээв. Энэ мэтээр нэр, үйл
ажиллагааны чиглэл, бүртгэлийн
он сар давхардсан 100 гаруй
байгууллага байдаг аж.
“Ээжүүдийн холбоо” гэхэд
одонтой, алдарт эхийн одонт,
энтерпренёр, саран эхийн гэх
мэтээр төрөлжинө. Зөвхөн
ахмад настны гэхэд 282 ТББ үйл
ажиллагаа явуулдаг аж. Гэхдээ
энэ хэрээр ахмад настан, ээж
нарын эрх ашгийг хамгаалж,
тэдний сайн сайхны төлөө
үйлчилдэг үү гэвэл бас үгүй.
Нэг хүнээс 200-300 мянган
төгрөг авч хариуд нь өргөмжлөл
тарааж “үүргээ гүйцэтгэдэг”
ТББ олон бий. Ерөөсөө ТББуудын овойж оцойдог нэг үе
нь тэмдэглэлт ой, бүх нийтийн
баярууд. Бас улс төрийн болон

эсэргүүцлийн жагсаал цуг
лаан, нийгмийг хамарсан элдэв
акц, дуулианы үеэр ханиадны
вирус шиг дэгдчихдэг. 2016
онд нэгэн ТББ хотын даргатай
уулзуулсангүй гэх шалтгаанаар
нийслэлийн ЗДТГ-ын төв байрны
цонхыг хагалж, цагдаа болон
төрийн тусгай хамгаалалтын
ажилтнуудыг эсэргүүцэж
танхайрсан хэрэг л гэхэд саяхан
л шүүхээр шийдэгдсэн байх
жишээтэй.
Харин халаасны хэдэн ТББ нь
улсын байгууллагын бөөрөнд
наалдан, төсөл хэрэгжүүлэх
нэрээр чимээгүйхэн хөлжиж
суудаг. Болдог бол үйл ажил
лагааных нь чиглэлийг баяр
угтсан, улс төрийн, төслийн
мөнгө цохих зорилготой гээд
ангилчихмаар.

Их мөнгө, эрх
мэдэл рүү
тэмүүлэх нь ТББ
оршин тогтнох
үндэс болчихож
Ардчилал, хүний эрхийг
бэх
ж үүлэх чиглэлээр 2004
оноос хойш үйл ажиллагаа
явуулж буй “Хүний эрх, хөгжил
төв”-ийн тэргүүн Г.Уранцоож
“Ерөөсөө төслийн төлөө л ТББ
байгуулагддаг нь нууц биш шүү
дээ. Аль нэг төрийн байгууллагын
ажилтан тэтгэвэртээ гарахдаа
ТББ байгуулж, түүгээр дамжуулж
худалдан авалт, үйлчилгээний
мөнгийг нь халааслаад сууж
байдаг шүү дээ” хэмээв.

Олон улсын байгууллага,
төрийн байгууллагаас хэрэг
жүүлж буй төсөл хөтөлбөрөөс
хаялга хүртэхийг санаархагчид
“Нэр дээр чинь ТББ байна уу.
Төсөл авах боломж байна” гэх
үгийг та бишгүй л сонссон.
ХЗҮХ-гийн эрдэм шинжилгээ
ний ажилтан Б.Гончигсумлаа
“Гэрээгээр ажил үйлчилгээ гүй
цэтгэх тендер зарлангуут урьд
өмнө нэр нь сонсогдож байгаагүй
шинэ байгууллага гарч ирээд
гүйцэтгэдэг тохиолдол олон бай
даг тухай судалгаа хийх явцад
ТББ-ын төлөөлөл хэлж байсан”
гэсэн юм.
Хүчирхийллийн эсрэг “Лан
туун дохио” ТББ-ын тэргүүн,
олон нийтийн сүлжээнд олон
дагагчтай Д.Ганжавхлан ч
хүүхд ийн хүчирхийллийн
бараг тохиолдол бүр дээр
хүүх
дийн эрхийг хамгаалах
тэр олон байгууллага яагаад
дуугүй байна гэх бухимдал
илэрхийлдэг. ТББ бүр “Лантуун
дохио” шиг үүрэг хариуцлагатай,
нэр төртэй ажилладаг байсан
бол нийгэм өнөөдөр хүүхдийн
хүчирхийллийн тухай биш
үүнээс хавь илүү зүйлд НҮДЭЭ
НЭЭХ байсан биз.
Хүчирхийллийг зогсоох юмсан
гэдэг сэдлийг нийгмийн эд эс
бүрд төрүүлж, үйл ажиллагааг
нь өөрийн эрхгүй дэмжиж хандив
өргөмөөр “Лантуун дохио”
шиг ТББ тун цөөн байгаа нь
харамсалтай. Хаана л их мөнгө
эргэлдэж, эрх мэдэл төвлөрч
байна тийшээ зүтгэх нь ТББ
оршин тогтнох үндэс болчихож.
Нэрийг нь ч ялгаж мэдэх аргагүй
олон байгууллагын дотроос
байгаль хамгаалж, булаг шанд
сэргээх зорилгоор үйл ажиллагаа

явуулдаг нь нэлээд хэд бий. Гэвч
тэдний үйл ажиллагаа Төв Азийн
алт, зэсийн судал дагуух өмнийн
шаргал говьд уул уурхайн ком
паниудыг шантаажилж мөнгө
нэхдэг, камер үүрсэн нөхдөөс
ялгарч харагддаггүй юм.
Тэгвэл буруу эрхэлсэн бацаа
нууд олшроход хүргэсэн хэргийн
эзэн, хэнгэргийн дохиур нь хэн

бэ. Мэдээж төр. Дүр эсгэсэн
ардчиллын хэлбэр төдий ТББ
бол бяд муутай, менежмен
тийн чадамжгүй төрийн балаг.
Г.Уранцоож “Иргэний нийгмийн
гол тоглогч болсон ТББ-ын
талаар төрөөс баримталдаг бод
лого гэж байдаггүй. Эрх зүйн
ганц баримт бичиг нь 1997 онд
баталсан ТББ-ын тухай хууль”

гэсэн юм. Гэхдээ үүнээс ч до
лоон дор шалтгаан бол төрийн
байгууллагууд ажил, үйлчилгээ
авах журмын хэрэгжилт шударга
бус, будилаан ихтэй гэдгийг үйл
хэрэгтээ үнэнч, хэлсэн ярьсандаа
баттай ТББ-ууд хэлээд байна.
“Эхийн эндэгдлийн шалтгаан,
“хийсвэр” хагалгаа ихэссэн нь
жирэмсэн эх бие, сэтгэл зүйн
бэлтгэлээ сайн хангаагүйтэй
холбоотой. Жирэмсний сургалт
энэ бүхнээс 70-80 хувь сэргийл
дэг. Гэтэл улсын эмнэлгүүдэд
жирэмсэн эхчүүдэд сур
галт
хийх нөөц боломж хомс, эмч
нар ачааллаа дийлдэггүй. Бид
энэ ачааллыг хуваалцаж, мэр
гэжлийн үйлчилгээ үзүүлье
гээд ЭМЯ, НЭМҮТ, нийслэлийн
ЭМГ-т хандахад тоодог албан
тушаалтан байдаггүй. Гэтэл
эхийн сүүгээр хооллохын ач
холбогдол, эрүүл мэндийн
боловсролтой холбоотой ЭМЯны бүхий л бодлогыг дэмжиж,
хууль биелүүлдэг газар нь бид
шүү дээ” хэмээн “Энхтөрөхүй”
ТББ-ын тэргүүн Д.Цэндсүрэн
ярьсан юм.
Уг нь ТББ, түүний санхүүжилт
бол асуудлаа бүх нийтээр
шийдвэрлэхэд чиглэсэн, буяны
гэхээсээ маргаашийн сайн
сай
х анд чиглэсэн хөрөнгө
оруулалт. Гэтэл ТББ-ыг зөвхөн
халаасаа зузаатгах хэрэгсэл
хэмээн үздэг гаж тогтолцоо
ардчиллын хөрсийг хар тугалга
мэт бохирдуулж байна. Буруу
эрхэлж бухын хүзүүнээс ч
дийлдэхгүй болсон хүүхдэд
хатуу гар хэрэгтэй байдаг шиг
илт хувийн сэдлээр ашиг хон
жоо хайж, нийгмийг турхирдаг
ТББ-д хариуцлагыг нь дээш
лүүлэх хатуугаас хатуу даруулга
хэрэгтэй байна.

ЗГМ:ГРАФИК
ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА
(2017 оны хоёрдугаар сарын байдлаар)
Ахмад настан

282		

1.6%

Байгаль орчин, экологи

1396

Боловсрол, ШУ

2137

Бүс нутаг, орон нутгийн хөгжил
Жендер судлал

1.8%
2344

13.2%

955

5.4%

261

1.5%

Спорт, амралт, чөлөөт цаг

2072

Түүх, соёл урлаг, утга зохиол, өв уламжлал
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд

4.1%

327		

Нийгмийн халамж, эмзэг бүлэг

Хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлыг бууруулах

12%

724		

Мэргэжил үйлдвэрлэл, сонирхлын бүлгүүд
Олон улсын найрамдал, хамтын ажиллагаа

7.9%

11.7%

1001

5.6%

305

1.7%

440

Хүний эрх, ардчилал, хууль эрх зүй

2.5%
743

Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл

4.2%

517

2.9%

Хүүхэд, залуучууд, оюутнууд

1451

8.2%

Хэвлэл мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологи

245

1.4%

Шашин шүтлэг, зан заншил, зурхай

252

1.4%

Эрүүл мэнд, гэр бүлийн боловсрол, сэтгэл зүй
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Бусад

890

5%
1421

8%
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“ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ” СОНИН
3 ЖИЛИЙНХЭЭ ОЙН ХҮРЭЭНД НИЙТ
УНШИГЧДЫНХАА ДУНД ГЭРЭЛ ЗУРАГ,
НИЙТЛЭЛИЙН АЯН ЗАРЛАЖ БАЙНА.
ЗГМ-Г ӨӨРИЙНХӨӨРӨӨ ДҮРСЭЛЖ,
СОНИНЫ ХУУДАСНААС БҮТЭЭЛЭЭ
УНШААРАЙ.
ӨГЛӨӨ БҮРИЙГ ЗГМ-ТЭЙ ХАМТ УГТДАГ
УНШИГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ СОНИН
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Нийгэм
ЗГМ: ТОДРУУЛГА

Ажил хаялт зогссон, гэхдээ
тэмцэл үргэлжилж байгаа
Цалингаа нэмүүлэх
байр сууриа чанд
хамгаална

-Багш нарын хугацаагүй
ажил хаялт орон даяар зогссон
уу. Засгийн газартай ямар
хэлэлцээр хийсэн бэ?
-Даваа гарагийн орой ЗГХЭГын дарга Г.Занданшатар,
БСШУС-ын сайд Ц.Цогзолмаа
нар Боловсрол, шинжлэх
ухааны Үйлдвэрчний эвлэлийн
холбооны тэргүүн Ж.Батзориг
тэргүүтэй төлөөлөгчдийг

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

» ХАН-УУЛ
Иргэдэд үйлчлэх төв байрны “Нэг цэгийн
үйлчилгээ”-ний танхимд нээлттэй хаалганы
өдөрлөг зохион байгуулж байна. Өдөрлөгийн
хүрээнд 09.00-17.00 цагийн хооронд архивын
мэдээлэл, лавлагаа, хуулбарыг хоёр хоногийн
хугацаанд үнэ төлбөргүй олгох аж.
» БАЯНГОЛ
III хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Барс”
худалдааны төвийг НӨАТ-ын баримтад холбож
эхэлжээ. Эхний ээлжид тус худалдааны төвийн
жимс худалдаалах цэгүүдээс НӨАТ-ын баримт
авах боломжтой боллоо.
» СОНГИНОХАЙРХАН
Утааны голомтод хамаарах 117 дугаар
цэцэрлэгийн 800 гаруй хүүхдэд утаанаас
сэргийлэх амны хаалт тараав. Эрүүл мэндийн
сайдын тарааж буй уг амны хаалт нь агаарыг
90 орчим хувь хүртэл цэвэршүүлж, агаарын
солилцоо явуулдаг бөгөөд 14 хүртэл хоног
хэрэглэгддэг байна.

Б.Бямба
ЗГМ
Үндсэн цалингаа 50 хувиар
нэмүүлэх хүсэлтэй багш
нар тэмцлийн хурц хэлбэрт
шилжиж, даваа гарагаас
хугацаагүй ажил хаялт
зарласан. Гэсэн хэдий ч
Засгийн газартай зөвшилцөлд
хүрсэн учир зарим сургууль
мягмар гарагаас ажил
хаялтаа зогсоосон бол зарим
нь мэдээлэл дутуу авсны улмаас
үргэлжлүүлсэн юм. Багш нарын
ажил хаялт ямар зөвшилцөлд
хүрсэн талаар Багшийн
цалинг нэмүүлэх түр хорооны
удирдах зөвлөлийн гишүүн
А.Санжмятаваас тодрууллаа.

ДҮҮРЭГ

С.Батсайхан / ЗГМ©

хүлээн авч уулзаж, зөвшилцөлд
хүрсэнээр ажил хаялтаа
зогсоохоор болсон.

300 мянган
төгрөгийг бэлнээр
олгосноор
үнийн хөөрөгдөл
үүснэ
Бид 2018 онд багшийн цалинг
50 хувиар нэмэх байр сууринд
нэгдлээ гэж үзэж байгаа. Гэхдээ
багш нарын цалинг нэмнэ гэсэн
амлалтаасаа буцвал Багшийн
цалинг нэмүүлэх түр хороо
Монголын багш нарын онц их
хурлын шийдвэрийг ноцтой
зөрчсөнд тооцож, тэмцлийн

хурц хэлбэрийг сонгохоо
хариуцлагатай мэдэгдэж байна.
-Зарим хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр багш нарын цалинг
20 хувь нэмэх зөвшилцөлд
хүрсэн гэж байна. Энэ үнэн үү?
-Өнөөдөр Монголын ирээдүйг
авч явах багш нар Засгийн газар,
Үйлдвэрчний эвлэлийн тоглоом
биш. Бид цалинг 1.6 сая төгрөгт
хүргэхийг шаардсан. Гэхдээ
Монгол Улсын эдийн засгийн
төсөв, санхүүгийн хямралыг
харга лзан үзэж ү ндсэн
цалинг 50 хувиар нэмүүлэх
шийдвэрт хүрсэн. Энэ бол
буулт хийсэн явдал. Тиймээс
энэ байр суурин дээрээ чанд
хатуу зогсоно. Дахин асуудал
гарч, зөвшилцөх санал өөрөөр
шийдэгдвэл бид Үйлдвэрчний
эвлэлийг Монголын багш нараас
урвасанд тооцно.
-Багш нарт нэг удаа олго

хоор зэхсэн 300 мянган
төгрөгийн урамш уулал юу
болсон бэ?
-300 мянган төгрөгийг
бэлнээр олгосноор үнийн
хөөрөгдөл үүснэ. Ганцхан удаа
аваад дуусах мөнгө амьдралд
бодит орлого болохгүй нь
ойлгомжтой. Тиймээс 2017 онд
журамласан энэ журам 2018
онд хэрэгжээд яваасай гэж
бодож байна. Өнөөдөр багш
нар 500 мянган төгрөг авч,
300-г нь банкны зээлэнд өгч
байна. Үлдсэнээр нь хоногийн
хоолоо залгуулдаг. Багш нарын
90 хувь нь зээлтэй. Үлдсэн
арван хувь нь зээл авах нөхцөл
бүрдээгүй учраас хамрагдаагүй
юм. Тиймээс өнөөдөртөө ажил
хаялтаа зогсоолоо. Гэхдээ бодит
орлого нь 50 хувиар нэмэгдсэн
тохиолдолд энэ тэмцлийг
бүрмөсөн зогсооно.

УЛААНБААТАР

Татварын биелэлт дөнгөж 50 хувьд хүрч байна
Энэ жил найман
тэрбум төгрөг
төвлөрүүлэхээр
төсөвлөжээ. Гэвч
оны сүүлийн
хагас болж
байхад татварын
орлого дөнгөж
50 хувьтай
байна.

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Ерөнхий эрхлэгч
Баатарын ДУЛАМХОРЛОО
Зөвлөх
Шатарбалын ДАВААДОРЖ
Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын СУГАРМАА
Утас: 99903584
РЕДАКЦИ

» СҮХБААТАР
ЗДТГ-аас ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх үүднээс
албан хаагчдад “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг
чангатгах” албан даалгаврыг үүрэг болголоо.
Уг даалгаврыг ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх,
хариуцлагыг сайжруулах үүднээс хэрэгжүүлж
байгаа юм. Албан даалгаврын тайланг сар бүрийн
5-нд хүргэхээр тогтжээ.
» ЧИНГЭЛТЭЙ
Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд
хамтран номын өргөөний сургалт хийхээр
болсон билээ. Тэгвэл эхний ээлжид 139 дүгээр
бага сургуулийн II-V ангийн 320 сурагчдад
номын санд суух соёл, ном уншихын ашиг
тусыг тайлбарлан таниулж, номын өргөөний
үйл ажиллагааг танилцуулав. Номын өргөөнөөс
хүүхэд багачуудад тэр дундаа бага ангийнханд
зориулан зохион байгуулдаг сургалт хичээл,
бусад үйл ажиллагааг тухайн сургууль дээр очиж
хүргэх энэ үйлчилгээ 2018 оны гуравдугаар сар
хүртэл үргэлжлэх юм.
» НАЛАЙХ
II хороонд суух иргэн Г-ийн орон сууцны тагтан
дээр гал гарчээ. Тус сууцанд 5-6 насны гурван
хүүхэд харгалзах хүнгүй түгжээтэй байсан
аж. Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хяналт
шалгалт, үнэлгээ, аюулгүй байдал, ёс журмын
хэлтсийн алба хаагчид эргүүлээр явж байхдаа
галыг унтрааж, хүүхдүүдийн амийг аварчээ. Гал
гарсан шалтгаан тодорхойгүй бөгөөд дүүргийн
цагдаагийн хэлтэс шалгаж байна.

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

УЛААНБААТАР ХОТЫН ТАТВАР
(тэрбум төгрөг)
ТӨЛӨЛТ

5049

ӨНӨӨДРИЙН БАЙДЛААР НИЙСЛЭЛИЙН
ХЭМЖЭЭНД АЖ АХУЙН НЭГЖ НИЙСЛЭЛ ХОТЫН
АЛБАН ТАТВАР ТӨЛЖ БАЙНА.

Төлөвлөлт
(2016 ОНД)

Төлөвлөлт (2017 ОНД)

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

Э.Энхбаатар
Утас: 99903578
ХАЯГ

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө,
“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024
Утас: 70103131,
Факс: 70106065
ЦАХИМ ХУВИЛБАР

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Б.Даваатогтох

00765

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

› OPED@ZASAG.CO
Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй
холбогдоно уу.
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Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM
Нийслэл хотын хэмжээнд
тамхи, архи согтууруулах
ундааг зарж борлуулдаг, үйл
чилдэг аж ахуйн нэгж болон
тус газруудаар үйлчлүүлсэн
иргэдээс нэг хувийн татвар авах
хууль 2015 онд батлагдсан. Хууль

хэрэгжиж эхлээд хоёр жил гаруй
хугацаа болж байна. Зөвхөн энэ
татвараас 2016 онд нийслэлийн
татварт нийт 3.5 тэрбум төгрөг
төвлөрүүлсэн байдаг. Харин
энэ жил найман тэрбум төгрөг
төвлөрүүлэхээр төсөвлөжээ.
Гэвч оны сүүлийн хагас болж
байхад татварын орлого дөнгөж
50 хувьтай байна.
Аравдугаар сарын 31-ний

байдлаар нийт 5049 аж ахуйн
нэгжээс 4.3 тэрбум төгрөг дээрх
татварын хүрээнд төвлөрчээ.
Эндээс харахад тус татварын
орлогыг 2017 онд өмнөхөөс нь
хоёр дахин нэмж төлөвлөсөн
гэсэн үг. Ямар учраас нэмж
төлөвлөсөн, юунд зарцуулах эсэх
талаар тодруулах гэсэн боловч
албаныхан мэдээлэл өгөхөөс
татгалзав.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭР: ХУУРАЙ ҮНС ЗӨӨХ
АВТОМАШИН
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР:МС -70/2017
“ДЦС-4” ТӨХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хуурай үнс зөөх автомашин
МС-70/2017 нийлүүлэх тухай Цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж,
эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50000 төгрөгийг Хаан банк
5038008126 тоот дансанд тушаасан баримт авчран худалдан авч болно. Тендер
нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг
хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: сүүлийн 1 жилийн /2015,2016/ борлуулалтын хэмжээ
тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх багагүй байх.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх
Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан,
дүгнэлтийн хамт. Сүүлийн 2 жил /2015,2016 он/
Гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл: /2015, 2016 он /нотлох баримтын
хамт/ тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх .Үйлдвэрлэгчийн зөв
шөөрөл:шаардлагатай

3.5
Гүйцэтгэл

3.4

4.3

Гүйцэтгэл
Нийслэлийн татварын газар©

Огноо: 2017.11.15 өдөр
Дотоодын давуу эрхийн зөрүү: Тооцохгүй
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэхгүй
Тендерийн хамт 4,800,000 /дөрвөн сая найман зуун мянга/ төгрөгийн үнийн
дүнтэй тендерийн баталгаа тус тус ирүүлнэ. /засгийн газрын бондоор байж
болно/ ирүүлнэ..
Тендерийг 2017 оны 12 дүгээр сарын 15-ны 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх
хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан
тендерийг 2017 оны 12 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Тендерт оролцогч нь тендерийн иж бүрдэл баримт бичгийг бэлтгэн электрон
хэлбэрт /Adobe PDF/ шилжүүлж, цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.
Мөн цахимаар илгээсэн тендерийн эх хувийг /цаасаар/ тендер нээх өдрийн
16.00 цаг хүртэл дээрх хаягаар ирүүлнэ.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх
хаягаар авч болно.
УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 20 ДУГААР ХОРОО “ДЦС-4
ТӨХК-ИЙ БАЙР 3 ДАВХАР
312, 313 ТООТ ӨРӨӨ
УТАС: 7018-1309 7000-1357 7017-1357,
ФАКС: 7018-1309 7000-1357

2017.11.15, ЛХАГВА ~ №219 (765)
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Цаг үе
Харүмафүжи
аваргад хатуу
шийтгэл ирж
мэдэхээр байна

Болчимгүй
үйлдэл
гаргасандаа
Харүмафүжи
гэмшил өчөөд
бүхнээс уучлалт
гуйжээ.

Ш.Алтай
ЗГМ
Японы нөлөө бүхий өдөр тут
мын болон спортын мэдээллийн
сонин хэвлэлүүд өчигдрөөс эхлэн
сүмогийн ертөнцийг эзэгнэсэн
монгол бөхчүүдийн нэгнийгээ
гэмтээсэн зодооны талаар бичиж
эхэлсэн нь 1000 шахам жилийн
түүхтэй энэ спортын нэр хүндэд
нөлөөлсөн томоохон дуулианыг
дахиад дэгдээчих шиг боллоо.
“Ниппон спорт” сонинд бич
сэнээр мэргэжлийн сүмогийн
70 дахь аварга Харүмафүжи
Д.Бямбадорж, дээд зиндааны
(маэгашира) зүүний наймду
гаарт эрэмбэлэгдсэн Таканоива
А.Баасандорж нарын хооронд
эл явдал болжээ. Өнгөрсөн
ням гарагт Японы өмнөд дэх
Фүкүока хотноо эхэлсэн энэ
оны хамгийн сүүлийн буюу
Кюүшюү башёгийн эх
н ий
хоёр барилдааны дараа Харү
мафүжи аварга барилдаанаа
цааш үргэлжлүүлэхгүй гэдгээ
мэдэгдсэн нь дээрх шалтгаантай
холбоотой байсан байж мэдэх
юм.
ХОЁР БӨХИЙН ХООРОНД
ЮУ БОЛСОН ВЭ?
Энэ хэрэг явдал башё болгоны
хооронд тогтмол зохиогддог
тойргийн барилдааны үеэр
болсон гэнэ. Гарч буй мэдээлэлд
дурдсанаар аравдугаар сарын
26-нд Тоттори хотод болсон
барилдааны дараа монгол
бөхчүүд уламжлал ёсоор цуглан
шар айраг уух үед Харүмафүжи
аварга ах захаа хүндэтгэх
сүмогийн хатуу дэгийг зөрчиж,
өөртэй нь хүндэтгэлгүй ха
рилцсан А.Баасандоржийн
толгойд лонх буулгачихсан юм
байна. Ингэснээр хоёр долоо
хоног барилдаж болохгүй
гэсэн оноштойгоор Таканоива
А.Баасандорж арваннэгдүгээр
сарын 5-9 хүртэл Фүкүока
хотын эмнэлэгт хэвтэн эмч
лүүлжээ. Түүний гэмтлийн
талаар Сүмогийн холбоонд
хүргүүлсэн эмнэлгийн албан
бичигт “Таканоивагийн зүүн дух
шалбарч, баруун чих зүсэгдсэнээс
гадна гавлын яс цуурсан” гэсэн
байна. Болсон явдлыг Сүмогийн
холбооноос тодруулах үүднээс
өчигдөр өглөө Харүмафүжи
аварга, түүний багш Исэгахама
ояката нарыг дуудан тайлбар
авчээ. Таканоиваг бэртээж,
зох исгүй үйлдэл гаргасандаа

С.ЦОГТБАЯР ЗУРЖ БАЙНА

Ижийгээ санаад уйлдаг
уяхан аварга юмсан
Харүмафүжи ихэд гэмшиж
байгаагаа өчөөд Сүмогийн
холбооны удирдлагууд болон
А.Баасандоржийн багш их
аварга Таканохана мөн өөрийн
багшаас уучлалт гуйсан байна.
Тэрбээр сэтгүүлчдэд хэрэг явд
лын талаар тодорхой зүйлийг
ярихаас татгалзжээ.
СҮМОГИЙН ХОЛБООНЫ
ХАНДЛАГА
Японы ард түмэнд бараг
бурханчлагдан шүтэгдсэн сүмо
бөхийн ертөнцийн нэр хүнд
68 дахь их аварга Асашёорюү
Д.Дагвадорж мөн л зодооны
хэрэгт холбогдон хөөгдсөний
дараагаас ёстой навс унасан
гэхэд болно. Их аваргын фак
таас илүү Япон орны түүх, соёл,
уламжлал бахархлынх нь амин
сүнс болсон үндэсний спортод

монгол бөхчүүдийн хаанчлал
халаагүй ноёрхон, 1000 жилд
хийж чадаагүй амжилтуудыг
ээлж дараалан тогтоож эхэлсэнд
япончууд таатай хандаагүй гэвэл
үнэнд арай ойр тусах байх. Дотоод
сэтгэлдээ хуйларсан “цунами”гаа тэр бүрий гадагшлуулдаггүй
нь энэ ард түмний онцгой
шинж. Тэд өөрсдийнхөө хүлээн
зөвшөөрдөггүй, буруу, байх
ёсгүй гэж үздэг зүйлдээ хэрхэвч
найр тавьдаггүй. Аса аваргын
дуулианыг залгаад хамгаас ариун
шударга гэж үздэг сүмо бөхчүүд
нь мөнгө төгрөгөөр даваа, унаа
гаа наймаалцдаг, мөрийтэй,
бооцоотой тоглоомын газарт
“уяатай” болсон зэрэг хэрэг
илэрч, ид барилдаж байсан 20
шахам сүмоч хөөгдсөн. Үүний
дараа сүмо бөх үзэх үзэгчдийн
тоо эрс цөөрч, барилдааны

тасалбар борлогдохоо байж,
ивээн тэтгэгчид зайгаа барьснаар
дампуурал зарлахдаа тулсан юм.
Энэ гамшигт байдлаас “о-сүмо”
буюу их сүмог аварсан баатар нь
аанай л монголчууд байлаа.

Их аварга
Таканохана хэвлэлд
хандсанаар
байдал эвгүйтсэн
бололтой
69 дэх их аварга Хакүко
М.Даваажаргалын гүйцэтгэсэн
үүрэг онцгой л доо. Тэрбээр
70, 71 дэх аварга Харүмафүжи,
Какүрюү М.Ананд нарыг гарч

ирэх хүртэл сүмогийн нэр
хүндийг ганцаараа үүрсэн
гавьяатай.Үүнийг япончууд
мартдаггүй юм. Энэ бүхнийг
нуршин өгүүлэхийн учир нь
Харүмафүжи аваргын дэгдээсэн
дуулианаас болж сүмогийн
сэргээд байгаа нэр хүнд дахиад
уначих вий гэсэн болгоомжлол
Сүмогийн холбоонынхонд байж
болох талтайг хэрэг явдалд
хандсан хандлагаас таамаглаж
болох юм. Өчигдрийг хүртэл
энэ хэргийг нийтэд дэлгэгдэхээс
Сүмогийн холбоо болгоомжилж
байсан ч А.Баасандоржийн багш
их аварга Таканохана хэвлэлд
хандсанаар байдал эвгүйт
сэн бололтой. Тэгэхээр нэгэнт
нийгэмд дуулиантсан хэргийн
талаар ямар нэгэн шийдвэрийг
тун ойрын үед гаргахаас аргагүй
боллоо.

BBМ©

ХЭРЭГ ЯВДАЛ ХЭРХЭН
ШУВТРАХ БОЛ?
Энэ үйл явдал ингэс тэгсхийгээд
шувтрах нь ёстой л гонжийн жо.
Сүмогийн ертөнц дахиад зэгсэн
хүчтэй доргилт авах нь лавтай.
Сүмогийн ёкозүна буюу аварга
хүн гэдэг бол бурхан. Асар өндөр
хүндлэл, нэр төр байдаг. Японы
Эзэн хаантай зэрэгцэн суух эр
хийг гагцхүү сүмогийн ёкозүна
хүнд л олгодог юм. Нэгэнт ийм
өндөр алдар, цолд хүрсэн бол муу
барилдах эрхгүй. Муу барилдвал
цолоо хураалган зиндаа дэв ухарна
гэсэн ойлголт үгүй. Шууд зодог
тайлах болно. Тэгэхээр сүмо
бөхийн нэр төр, нандин чанар
болсон аварга хүн зодоон хийж, хэн
нэгнийг гэмтээнэ гэдэг япончуудад
яагаад ч зөвөөр ойлгогдох зүйл
биш.Аварга цолыг нь хүндэтгэн
нэг удаа уучлах энэ тэр гэсэн
ойлголт тэдэнд огтхон ч үгүй.
Харин ч энэ өндөр дээд хүнд
лэлийг нь байж болохооргүй
доромжиллоо гэж үзэх болно.
Тэд Аса аваргаас гардаг байсан
аа, омгийг эргэн санах нь лавтай.
Япон хүн монгол бөхчүүдийн
иртэй, бяртай, халгисан цалгисан,
омгорхог барилдаанд үнэнхүү
дуртай ч, хэр хэмжээнээс хэтэрсэн
үйлдлийг нь тэвчдэггүй юм. Бид
ний хоорондын ялгаа энэ л дээ.
Япончууд хайрлавал хайрласан шиг
хайрлаад, хатуурхвал хатуурхсан
шиг хатуурхдаг. Архи, пиво ууж,
ах захаас хатуу үг дуулан, ганц нэг
ухамсрын шанаа авах бол сүмод
хүлээн зөвшөөрөгдсөн “хууль”
хэдий ч аваргад энэ удаа үйлчлэх
магадлал юу л бол доо. Япон хүний
цэвэр япон сүмо, япон бөхөөрөө
бахархах бахархал нь хүчтэй
эргэн сэргэж байгааг бид мэднэ.
Ялих шалихгүй зүйлээр манай
бөхчүүдийг өөнтөглөх болсон нь
ч мэдрэгддэг. Дөнгөж энэ башё
эхлэхийн өмнө аварга Какүрюү
Анандад сүмод цаашид барилдах
эсэхийг шийдэх ганц боломж олгон
ирэх нэгдүгээр сарын барилдааныг
нь харахаар болсон. Энэ мэтийг
эргэцүүлэн дүгнэхэд харих цаг нь
хараахан болоогүй ч Харүмафүжи
аваргад маань хатуухан шийтгэл
ирж мэдэхээр байна. Ижийгээ
санан зургийг нь үнэрлэн уйлдаг
уяхан, хамгийн хөгжилтэй, ба
рилдахаас гадна уран зургийн
авьяасаараа мэргэжлийн зураачийн
хэмжээнд үнэлэгдсэн аварга
маань үнэхээр болчимгүй үйлдэл
гаргасандаа уучлалт гуйж байгаа
ч энэ нь дэндүү оройтсон гэмшил
болж мэдэхээр байдал үүсчихлээ.
А.Баасандорж маань харин хурдан
илааршиж дэвжээндээ эргэн ирэх
болтугай.
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Уул уурхай
Ундны усаа уурхайд
ашиглуулж буй
уугуул иргэд ашгаас
нь тэр бүр хүртэж
чаддаггүй

ЗГМ ТОВЧХОН

Гаднын
компаниуд
иргэдийн
эсэргүүцлээс
эмээж, эрсдэлээс
өөрсдийгөө
хамгаалахын
тулд гэрээ
байгуулдаг.

» ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ
“Таван толгой” ХК хөрөнгийн
зах зээлд 501 тэрбум
төгрөгийн үнэлгээгээр нүүрс
олборлогч компаниудыг
тэргүүлж байна. Өнгөрсөн
тавдугаар сард хувьцаа
эзэмшигчиддээ нийт 45.9
тэрбум төгрөгийн ногдол
ашиг хуваарилсан юм.

Б.Баярмаа
@bayarmaaZGM
Оюу толгой, Таван толгойн
ордоос ашигт малтмал олборлож
эхлэхээс өмнө Өмнөговь аймаг
хөгжлөөрөө сүүл мушгиж
байв. Харин өдгөө улсдаа хоёрт
бичигдэхүйц эдийн засгийн
өсөлттэй аймаг болж хувирлаа.
Дэд бүтэц сайжрахын зэрэгцээ
ажлын байр нэмэгдэж, худалдан
авалт тэлснээр уугуул иргэдийн
амьдрал чамлахааргүй өөдөлж
буй. Гэтэл ашигт малтмал
олборлодог бусад аймгийн
иргэд байгалийн баялгаас хувь
хүртэж чадаж байна уу гэдэг нь
тун бүрхэг.
Тусгай зөвшөөрөлтэй ком
па
н иуд байгалийн баялаг
олборлосныхоо төлөө улсад 10
хувийн татвар төлдөг. Өнгөрсөн
онд олборлогч компаниуд энэ
татварт 638.7 тэрбум төгрөг
төлсөн бол ирэх оны улсын
төсөвт 806.4 тэрбум төгрөг
төвлөрүүлэхээр төлөвлөжээ.
Гэвч энэ мөнгө орон нутгийн
төсөвт төрийн албан хаагчдын
цалин, бусад урсгал зардал болж
очдог. Харин малын бэлчээрээ
хүнд даацын автомашинуудад
талхлуулж, ундны усаа уурхайд
ашиглуулж буй уугуул иргэд
энэ хөрөнгө мөнгөнөөс тэр бүр
хүртэж чадахгүй байна. Уг нь энэ
“цоорхой”-г нөхөхөөр 11 жилийн

» ОРОН НУТАГ
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Иргэдэд хонжоогүй
“нийгмийн лиценз”

өмнө уул уурхайн компаниуд
орон нутгийн захиргаатай дэд
бүтэц хөгжүүлэх, ажлын байр
нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамтын
ажиллагааны гэрээ байгуулах
заалтыг Ашигт малтмалын
тухай хуульд шигтгэсэн байдаг.
Гэвч өдгөө энэ заалт хэн нэгний
сайн дурын ажил мэт болж, үр
дүн муутай өгүүлбэр болж,
цаасан дээр үлджээ.
Манай улсад ашигт малтмалын
хайгуулын 1785, ашиглалтын
1613 тусгай зөвшөөрөл бий.
Эдгээр зөвшөөрлийг эзэмшиж
буй 200 гаруй компани ердөө

УУЛ УУРХАЙН КОМПАНИУДЫН
УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО

2016

₮

ОНД

638.7 тэрбум

9%

2.9%

34%

19%
35.1%

Нийгмийн, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл
Нэмүү өртгийн албан татвар
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
Бусад
АМГТГ ©

23 хамтын ажиллагааны гэрээг
орон нутгуудтай байгуулсныг
Байгалийн баялгийн засаглалын
сангийн судалгаанд дурджээ.
Тухайлбал, Сүхбаатар аймагт
127 лиценз олгосон байдаг ч
орон нутгийн хөгжилд хувь
нэмэр оруулах үүрэг бүхий гэрээ
ганцыг л үзэглэсэн байх юм.
Мөн Хэнтий аймагт 273 тусгай
зөвшөөрөл олгосон бол үүнээс
олон нийтэд ил болсон гэрээ мөн
л нэг байна.
Уг нь орон нутгийн хамтын
ажиллагааны гэрээ нь тухайн
компанийн үйл ажиллагаагаа
тогтвортой явуулах “нийгмийн
лиценз” буюу нутгийн иргэдийн
дэмжлэг авах гол баримт бичиг
болдог. Гэвч орон нутгийн
удирдлагууд үүнд хойрго
ханддаг, эсвэл энэ талаарх
мэдлэг хомс байдгаас үүдэн
өнөөдөр ийм нөхцөл байдал
үүсчээ.
Афганистан, Чили, Энэтхэг,
Индонез, Колумб, Өмнөд Африк
зэрэг манайх шиг байгалийн
баялгийн арвин нөөцтэй, хөгжиж
буй 30 орчим улсад орон нутгийн
иргэдэд ямар нэг байдлаар хувь
хүртээх гэрээг хуульчилсан
байдаг. Эдгээр нь ийм төрлийн
гэрээний урт хугацааны өгөөжид
анхаардаг, төлбөрийг иргэдэд
халамж байдлаар тараах биш,
ирээдүйд зориулсан хөгжлийн
сангуудад нь төвлөрүүлдэг сайн
жишиг бий.
Харин манайд гэрээ байгуулах
хуулийн заалт нь ихэвчлэн нэг
удаагийн тусламж, дэмжлэгээр
хязгаарлагдаж байна. Тухайлбал,
Өвөр
х ангай аймгийн Уянга
суманд үйл ажиллагаа явуулдаг
уул уурхайн хоёр компани тус
суманд гүүр барьж өгчээ. Үүнийг
орон нутгийн удирдлагууд
иргэддээ хувь хүртээж буй сайн
жишээгээр нэрлэж буй ч үнэндээ
тийм биш. Тухайн компани олон
жил олборлолт хийхийн хэрээр
үр өгөөжийг нь уугуул иргэд
хүртэж байх ёстой.

НҮҮРС

Гашуунсухайтын гацааг Засгийн газар хэлэлцэнэ
Засгийн газрын өнөөдрийн
хуралдаанаар Өмнөговь аймгийн
Гашу унсухайт-Ганцмодны
боомтыг чиглэсэн нүүрс
тээвэрлэсэн автомашинуудын
түгжрэлийг хэрхэн арилгах
талаар хэлэлцэнэ. Уул уурхай,
хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяа

базар өнгөрсөн долоо хоногт тус
аймгийг зорьж, өмнөд бүсийн
чуулга уулзалтад оролцсон.
Энэ үеэр тус боомтын нөхцөл
байдал, нэвтрэх чадварыг нэмэх
боломжийн талаар судалж,
танилцсныг өнөөдрийн хурлаар
хэлэлцэх юм. Гашуунсухайтын

боомтын нэвтрэх чадвар буурсан
нь экспортын орлогод сөргөөр
нөлөөлөөд буй. Өмнө нь тус
боомтоор өдөрт 1500 гаруй
автомашин нэвтэрдэг байсан
нь өдгөө гурав дахин багасаж,
нүүрс ачсан машины урт цуваа
үүсээд байгаа.

Southgobi Resources 19.4 сая ам.долларын
ашиг олов
Э.Эрдэнэтуяа
Шинжээч
Southgobi Resources компани
есдүгээр сарын сарын 30-наар
эцэслэсэн санхүүгийн улиралд
19.4 сая ам.долларын орлоготой
ажиллажээ. Мөн тайлант
хугацааны цэвэр алдагдал
нь 9.7 сая ам.доллараар
хэмжигдэж байгаа аж. Тус
компанийн удирдлагууд хагас
коксжих нүүрснийхээ чанарыг

сайжруулж, борлуулалтын үнээ
нэмэхийг зорьж байгаа юм.
Хэдий тийм ч шаардлагатай
нэмэлт санхүүжилт татах
асуудал баталгаагүй байгааг
Southgobi Resources тайландаа
онцолжээ.
Тус компанийн цаашдын
санхүүгийн чадамжид БНХАУын эдийн засгийн өсөлт,
нүүрсний үнэ зэрэг олон хүчин
зүйл нөлөөлөхөөр байгаа юм.
Өмнөговийн Овоот толгой
уурхайд олборлолт явуулдаг

тус компани Beijing De Rong Tai
Investment компанитай “Сэхэ”
логистикийн паркийн төсөлд
хамтрахаар хөрөнгө оруулалтын
гэрээ байгуулсан. Гэрээний
хүрээнд Beijing De Rong Tai In
vestment болон Өвөр Монголын
Inner Mongolia South Gobi Energy
компанийн 30 хувийг өөрийн
эзэмшилд шилжүүлэх юм байна.
Хариуд нь Southgobi Resources-д
ирэх оны долдугаар сарын 30
хүртэл 231 сая юанийн хөрөнгө
оруулалт хийхээр тохиролцжээ.

Судлаач Д.Бямбажав “Гэрээ
хийх эсэх нь тухайн компанийн
сонирхол, эсвэл орон нутгийн
удирдлагын хичээл зүтгэлээс
шалтгаалж байна. Ихэнхдээ
гадн ын компаниуд иргэдийн
эсэргүүцлээс эмээж, эрсдэлээс
өөрсдийгөө хамгаалахын
тулд гэрээ байгуулдаг. Орон
нутгийн хамтын ажиллагааны
гэрээг идэвхжүүлэх үүнээс
өөр хөшүүрэг байдаггүйн дээр
хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд
ямар нэг хуулийн хариуцлага
хүлээдэггүй. Гэрээг гүйцэтгэх,
хэрэгжүүлэх талаарх заалт нь ч
бүрхэг. Австрали болон АНУ-д
хэрэв орон нутгаас авах ажиллах
хүч гэрээнд заасан тоонд
хүрэхгүй бол торгууль төлдөг”
гэв. Түүнчлэн, гэрээнд ихэвчлэн
“дэмжиж ажиллана” гэх хэмжих
боломжгүй эсвэл компаниудын
эрх ашигт нийцэхүйц заалт
оруулд аг нийтлэг дутагдал
байдаг аж.

С.Батсайхан / ЗГМ©

Гэхдээ ашигт малтмалын үйл
ажиллагаа явуулж буй компани
бүрээс орон нутагт мөнгө өгөхийг
шаардах нь учир дутагдалтай.
Хайгуул хийж буй жижиг
компаниуд олборлолт эхлээгүй
тохиолдолд иргэдэд хувь
хүртээх боломжгүйг бодолцох
хэрэгтэйг салбарынхан онцолж
байна. Ашигт малтмал, газрын
тосны газрын мэргэжилтэн
Б.Болорцэцэг “Компаниудын
эдийн засгийн баталгаа, ашигт
малтмалын төрөл, нөөцөөс нь
хамааран шалгуур тогтоож өгөх
боломжтой. Зарим иргэн тусгай
зөвшөөрөлтэй болгон мөнгө өгөх
ёстой гэсэн хандлага гаргадаг
нь эргээд компаниудад хүндрэл
учруулах нь бий. Тухайн
компани олборлолт хийж байгаа,
ашиг олж буй эсэхийг орон
нутгийн удирдлагууд нь сайтар
хянаж, үүнийг зохицуулбал хэн
хэндээ ашигтай хувилбар болно”
гэсэн юм.

Хайгуулын зөвшөөрөл.
Говь-Алтай аймагт ашигт
малтмалын ашиглалтын
10 орчим, хайгуулын 200
гаруй тусгай зөвшөөрөл
хүчин төгөлдөр байна.
Тэгвэл тус аймагт төмрийн
хүдэр олборлож буй
“Алтайн хүдэр” компанийн
ажилчдын гуравны нэгийг
орон нутгийн иргэд
бүрдүүлдэг.
» ТӨСӨЛ
Дэлхийн банкны
хөнгөлөлттэй зээлийн
санхүүжилтээр хэрэгжүүлж
буй "Нүүрснээс нийлэг
байгалийн хий үйлдвэрлэх
үйлдвэр"-ийн нарийвчилсан
ТЭЗҮ-ийг УУХҮЯ хүлээж
аваад буй. Энэ төслийн
хүрээнд жилд 725 сая метр
куб нийлэг байгалийн хий,
300 мянган тонн өндөр
чанарын авто бензин
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай
үйлдвэр байгуулах юм.
» ДЭЛХИЙД
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Сая ам.доллар. АНУ-ын
нүүрс олборлогч таван
томоохон компанийн
III улирлын нийт ашиг
350 саяар өсөж, 801 сая
ам.долларт хүрчээ.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР
СЭТГҮҮЛЧ:
Эдийн засаг, уул уурхайн сэдвээр дагнан мэдээ, мэдээлэл, нийтлэлийг уншигчдад хүргэх
“Asia Mining Magazine” сэтгүүл нь cэтгүүлч таныг ажилд урьж байна.
АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
• Уул уурхай, эдийн засаг, бизнесийн салбарын мэдээллийг төлөвлөх, эрэл хайгуул хийх,
нэгтгэн боловсруулж төлөвлөсөн хугацаанд нийтлэл бичих чадвартай байх
• Олон улсын уул уурхай, эдийн засгийн мэдээллийг олох, мэдээлэх чадвартай байх
• Мэдээний эх сурвалж, баримтыг нягталж, сэтгүүлзүйн шаардлагуудыг хангасан нийтлэл
бэлдэх
• Онлайн контентыг бэлдэх, цаг үеийн байдлыг оновчтойгоор сурвалжлах чадвартай байх
• Эдийн засаг, уул уурхайн чиглэлээр зохих түвшний мэдлэгтэй байх
• Редакцаас өгсөн даалгавар, төлөвлөгөөний дагуу контент бэлтгэх
АЖИЛ ГОРИЛОГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
• Ажлын ачаалал ихтэй орчинд, ачаалал дааж ажиллах чадвартай байх
• Уул уурхайн болон эдийн засгийн чиглэлээр сэтгүүл зүйн бүтээл, судалгааны ажил туурвиж
байсан туршлагатай байх
• Багийн гишүүн байж, бусадтай үр дүнтэй хамтран ажиллах, тогтвор суурьшилтай ажиллах
эрмэлзэлтэй байх
• Төлөвлөлт болон бэлтгэл ажлыг оновчтой хийдэг байх
• Англи болон орос хэлийг эзэмшсэн бол давуу тал болно
• Холбогдох чиглэлийн бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй, эсвэл ажлын туршлагатай.

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР:
АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
• Сурталчилгаа, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр байнгын харилцагчдын хүрээллийг
тогтмол тэлэх, санаачилга гаргах,
гэрээ хэлэлцээр хийх, албан бичиг боловсруулах, танилцуулах чадвартай байх
• Борлуулалтын хэлцэл хийх, уулзалт зохион байгуулж, танилцуулга бэлтгэх, танилцуулах
• Байгууллагаас захиалсан сурталчилгааг хүлээн авах, хянах, эцсийн байдлаар хүлээлгэн өгөх
• Байгууллагын бусад ажилтнуудтай хамтран ажиллах
АЖИЛ ГОРИЛОГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
• Цаг үеийн өөрчлөлтийг мэдэрч, шинэ санаачилга гаргах, үүнийгээ хэрэгжүүлэх, хянах,
тайлагнах чадвартай байх
• Шинийг санаачлагч, багаар ажиллах чадвартай, тогтвор суурьшилтай ажиллах эрмэлзэлтэй
байх
• Уул уурхайн салбарт мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол давуу тал болно
• Төлөвлөлт болон бэлтгэл ажлыг оновчтой хийдэг байх
• Англи хэлний өндөр мэдлэгтэй байх ба хятад эсвэл орос хэлийг хоёрдогч хэлээ болгон
эзэмшсэн бол давуу тал болно
• Холбогдох чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн, эсвэл ажлын туршлагатай байх
Хэрэв та өөрийгөө дээрх ажлын байранд нийцэх боловсон хүчин гэж үзэж байгаа бол англи
эсвэл Монгол хэлээр бэлтгэсэн танилцуулгаа доорх хаягаар илгээгээрэй. Бид тантай холбогдож,
дараагийн алхмуудыг хэлэлцэх болно.

ХОЛБОО БАРИХ: 9913 5112
info@asiamining.mn хаягаар холбоо барина уу.
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ZGM: HIGHLIGHTS
POLITICS

The Parliamentary Standing
Committee on Economy
held the first discussion on
Monetary Policy for 2018.
Several pressing issues, such
as mortgage loans and loan
repayment, were discussed.
Head of Cabinet Secretariat
and MP Zandanshatar Gom
bojav held discussion on
investors’ rights protection
with the World Bank Group
delegation.
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Parliament approves 2018 state
budget in time
The budget
surpluses will be
used to reduce
debt and the
bill will help
develop the
financial market,
according to
the Ministry of
Finance.

Khaynkhyarvaa Damdin,
Head of MPP’s group in the
Parliament to run for MPP
chairman.
The Government spent MNT
9.6 billion on disaster relief
in 2017.

A total of 14 companies
received special license for
investment management
activities from the Financial
Regulatory Commission.
Less than 10 percent
of companies listed at
Mongolian Stock Exchange
allocated dividends.
“Gerege” bond price rose to
USD 99.74

SOCIETY

The draft amendments of
the 2017 investment plan
to be submitted to the Peo
ple’s Representative Khural
of the Capital.

Budget deficit to
equal eight percent of
GDP
B.Bayartogtokh, B.Tugsbilig
ZGM
The 2018 budget was approved
within only 14 days after submis
sion. The legal period in which the
parliament should approve the fiscal
policy ends today on November 15.
The budget committee estimated
the next year’s economic growth
at 4.2 percent. The budget deficit
equals 8 percent of GDP. The Min
ister of Finance highlighted “The
key indicators of the budget is the
beginning to improve.” The newly

3773 citizens of 132 coun
tries have been granted
entry visas as of October.

B.Ganbayar / ZGM©

approved bill stated budget deficit
will reduce to 4.5 percent of GDP
by 2020. In other words, the deficit
will be halved within two years.
The budget deficit of 2018 was set
at MNT 2.4 trillion, which is 34
percent lower than 2017.
Due to the election years, the
deficit limits multiplied by over 10
times. The revenue is expected at
MNT 7.2 trillion, while the expen
diture is at MNT 9.6 trillion. The
budget focuses mainly on stabi
lizing the economic growth and
reducing debt pressure.
The budget surpluses will be used
to reduce debt and the bill will help
develop the financial market, ac
cording to the Ministry of Finance.
Within this frame, a policy will be
kept to increase participation of
foreign and domestic investors and

Budget income, expenditure
(million MNT)
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Frequency of seismic vibra
tion increases ten-fold.
Nationwide wintering
preparation at 82.1 percent.

companies in the stock market. This
will create competition and expand
economic scope.
Some 82 schools and 147 kin
dergartens are planned to be es
tablished within the fiscal period.
However, the budget did not include
salary increase of public servants
and a total of MNT 56 billion was
approved for one-time grant for
them.
The budget is the main source
of the country’s domestic invest
ment and money supply. Although
the Parliament discussed the defi
cit submitted by the cabinet, no
changes were made. Economist
Khashchuluun Chuluundorj said
“The foreign and domestic debt
pressure is accumulating each year.
This is the next challenge to the
fiscal policy.”
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The Financial Regulatory Com
mittee (FRC) held a press confer
ence on November 13 and disclosed
the third quarter report on the finan
cial sector, with the exception of the
banking industry. The non-banking
financial indicators are showing sat
isfactory increase in the four report
ed sectors, namely stock market,
insurance industry, non-banking
financial institutions (NBFIs) and,
savings and credit cooperatives so
cieties (SACCO Societies).
The stock market rebounded
from a six-year decline since its
peak (MNT 3.5 trillion) in 2011,
exceeding MNT 2 trillion as of the
third quarter of 2017. The Top-20
index showed 60 percent increase,
while MSE ALL index rose 29
percent. The FRC estimated the
annual market value to reach MNT
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0
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Insurance
company
assets
MNT 251 billion
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MNT 142 billion

NBFIs total
assets
MNT 251 billion
21%
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Total loan

billion
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on insurance

90.9

17%
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79.9%

on reinsurance
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SACCO
Societies

31.2%

29%
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21%

114.6

1.47

2022

MNT 592 billion. The weighted
average interest rate was at 3.4
percent, lowering by 0.1 point
compared to the second quarter of
2017.

Third quarter of 2017

2.16
1.79

2021

Teacher strike calls off as authorities
sit behind the table

FINANCIAL INDICATORS

on long-term
care insurance
2.08

2020

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

3%

Total market capitalization
(MNT trillion)

2019

SOCIETY

Financial indicators heading in positive
direction
market is estimated to reach MNT
1 trillion and form 80 percent of
total growth at the end of 2017. The
collective granted loans of NBFIs
increased by 30 percent, reaching

2018

2020

FINANCE

2.5 trillion, informed the Acting
Director of Securities Regulation
Department of FRC Lkhagvasuren
Bataa. Around MNT 208 billion
worth securities were traded within
this period. Nearly 97 percent were
formed by the government securi
ties in the primary and secondary
markets, two percent from stocks
and one percent from corporate
bonds trade.
As for the insurance industry, as
sets grew by 21.4 percent, reaching
MNT 251.7 billion. The revenue
totaled MNT 114.6 billion, a 29
percent increase. A total of MNT
42 billion were transferred overseas
for reinsurance fee.
The report displayed an expan
sion for SACCO Societies. The
assets of SACCO grew by over 30
percent and increased the amount
of credit.
Total revenue for NBFIs assets
totaled MNT 906 billion with an
increase of over 20 percent. The

“In brief, the budget was inef
ficient. The general macro indica
tors were merely under the IMF’s
criteria. This is why the budget is
failing to coordinate with the so
cio-economic goals of Mongolia,
such as Government’s Action Plan
for 2016-2020.”
Narantuya Zagdkhuu,
Member of the Parliament

GDP Growth
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G.Baigal, B.Tugsbilig
ZGM

The currency rate will determine
Mongolia’s credit position. MNT
was expected at 2500 against the
USD in the bill. Positive economic
outlook expands budget expendi
ture, which was also the case for
this year’s budget. The mining sec
tor will be the main tool for income
once again.
Nevertheless, some noteworthy
changes were made. One of them
is the prevention of high-interest
rate government bond issuance.
The Government had to maintain
balance of payment by issuing new
bonds in the domestic market up
until now, which is to be discon
tinued following the approval of
the bill. Furthermore, several ma
jor projects and programs will be
intensified in 2018, according the
State Budget Bill.

Budget depicit
(percentage)
0
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“The state budget deficit was low
ered to 8 percent of GDP from 9.5
percent. Estimating the economic
growth at 4.2 percent is a major
progress. Reducing expenditure
and balancing budget are major
challenges in the future.”
Togtokhsuren Dulamdorj,
Member of the Parliament

ECONOMY

Housing price index increas
es 0.2 percent in October,
which is 0.2 percent lower
compared to the same peri
od of last year. New accom
modation price registered
at MNT 2178 thousand per
square meter in average.
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Following the teachers’ indefi
nite strike that began on Monday,
November 13, the Government
officials held audience with the
protesters to set terms to call off
the strike. The sides are still nego
tiating terms.
The strike was officially called
off after one day; however, some
schools continued the strike. Thus,
Head of Cabinet Secretariat Zan
danshatar Gombojav and Minister
of Education, Culture, Science and
Sports Tsogzolmaa Tsedenbal ad
dressed to dismiss further protesters
from their jobs if they continue the
strike.
“We have previously demanded a
base salary of MNT 1.6 million. But
considering the current economic
situation of our country, we lowered
it down to simply 50 percent wage
increase. We will stand firm on this
demand,” announced Sanjmyatav
.A, Board Member of the Tem
porary Committee on Increasing
Teachers’ Salaries.
The strike involved 177 sec
ondary schools, 217 kindergartens
and 11 scientific organizations. The

previous parliament has announced
their inability to meet the demand
due to International Monetary
Fund’s criteria on the Extended
Fund Facility program. However,
the newly appointed government
made a provocative decision to
grant one-time premium, which had
an opposite effect as the decision
was perceived as a bribery to the
infuriated teachers.
On the other hand, the children
are becoming victims to this strike.
The same strike took place in 1995
and the 10th graders at the time
have failed to pass graduation tests,
facing probable lifetime conse
quences. Although the students are
currently on an autumn break, the
school will start on Friday, Novem
ber 17. Instead of pointing fingers,
political analysts are advising the
government to increase teachers’
salaries. “This is the peak of dys
functional education system. There
is a dire need for Pay-for-Perfor
mance system for teachers. This can
create competition and drastically
improve education quality,” say
analysts.
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ТВ ХӨТӨЛБӨР

Түрээсийн 1002
айлын орон
сууц барина
Б.Бямба
ЗГМ
Сонгинохайрхан дүүргийн
зурга дугаар хороо буюу хуучнаар
Ханын материалын үйлдвэрийн
газарт 2017-2019 онд 1002 айлын
түрээсийн орон сууц барихыг
НИТХ-ын тэргүүлэгчид дэмжлээ.
БНХАУ-ын 25 сая ам.долларын
хөнгөлөлттэй зээлээр сургууль,
цэцэрлэг, эмнэлэг болон авто
зам, автомашины зогсоол бүхий
9-15 давхар орон сууц барихаар
төслийг боловсруулжээ. Орон
сууц нь 30-75 ам метр талбайтай
байх бөгөөд түрээсийн төлбөр
нэг ам метр нь 7500 төгрөг байх
аж. Мөн иргэд түрээсийн үндсэн
төлбөрөөс гадна ашиглалтын
зардал буюу цахилгаан, ус,
дулааны мөнгөө өөрсдөө төлөх
ёстой. НОСК-иас гурван нөхцөл
санал болгож байгаа аж.
Тодруулбал, иргэн сонгосон
байраа 15 жилийн хугацаанд
түрээс
л ээд өөрийн болгох
боломжтой. Мөн урьдчилгаа
төлбөрөө 30 хувьтай тэнцэхүйц
хэмжээ
н ий түрээс төлсний
дараа орон сууцны ипотекын
зээлд хамрагдах, боломжтой
юм. Өмчлөх тохиолдолд нэг ам
метр нь 1.1 сая төгрөг байхаар
тооцжээ.

ОНЦЛОХ ҮЗВЭР
MNB

Bloomberg

Боловсрол

Монгол ТВ

08.00

09.00 “Өөдөөс минь
ширтсэн нүд” Оросын
УСК 3,4 дүгээр анги

07.30 “Цахиурын
хөндийгөөс цааш”
нэвтрүүлэг

08.05 "Монголчууд
XX зууны эхэнд"
нэвтрүүлэг

06.00 "Дижимон"
хүүхэлдэйн кино 22
дугаар хэсэг

12.00

10.45 “Чингис хаан”
Азийн унадаг дугуйн
наадам

11.00 Made In
Mongolia: Талх
Чихэр ХК

11.15 "Флаш" ОАК
нэгдүгээр 18 дугаар
анги

11.40 “Пэппа торой”
хүүхэлдэйн кино
21-24 дүгээр хэсэг

14.00

14.00 “Хойд
нутгийнхан” Японы
УСК 5, 6 дугаар анги

14.00 “Эзэнт
гүрнийг босгосон
нь” нэвтрүүлэг

14.10 Mөрөөдлийн
театр продакшн

13.30
“Мартагдашгүй
аялал” тавдугаар
анги

17.45 MNB олон ангит
кино: “Огцом эргэлт”
16 дугаар анги

17.00 “Bloomberg
Markets: European
Open”

17.05 "Тусч
бамбаруушнууд"
хүүхэлдэйн кино 1-2
дугаар анги

17.00 "Галилео"
30 дугаар хэсэг

20.00

20.00 “Цагийн
хүрд” мэдээллийн
хөтөлбөр

20.30 “Бизнес
аялал” нэвтрүүлэг

20.45 "80 саяын
уналт" асуулт,
хариултын шоу
нэвтрүүлэг

19.30 “Орчин
үеийн гэр бүл”
ОАК (season-7)
гуравдугаар хэсэг

22.00

22.15 “Өөдөөс минь
ширтсэн нүд” Оросын
УСК 5, 6 дугаар анги

22.00 "Хариуцлага
ба үнэ цэнэ"
нэвтрүүлэг

22.00 "Нууц
материалууд" ОАК
нэгдүгээр бүлгийн
18 дугаар анги

22.30 “Хавай
тав-0” ОАК (season-70) хоёрдугаар
анги

18.00

4

5

6

6. Ондоо
11. Зөөлөн нинжин
сэтгэлт
12. Хөлбөмбөг, шар
айргаараа алдартай
Германы өмнөд муж
13. Өрөөсөн нүдэт
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БОЛОВСРОЛ

МУИС болон Япон улсын
Васеда их сургуулийн хамтын
ажиллагааны хүрээнд 20172018 оны хичээлийн жилийн
хаврын улиралд оюутан
солилцооны хөтөлбөр зарлалаа.
Элсэхийг хүсэгчид МУИСийн бакалаврын 1, 2, 3 дугаар
түвшний, магистр, докторын
оюутан, голч оноо 3.0 буюу
түүнээс дээш, англи болон япон
хэлний дундаас дээш түвшний
мэдлэгтэй байх ёстой. Мөн
харилцааны соёлтой, нээлттэй,
суралцах чин хүсэл эрмэлзлэлтэй
байх зэрэг шаардлага тавьжээ.
Сургалтын төлбөрөөс бүрэн
чөлөөлөх бөгөөд сар бүр
80 мянган иений тэтгэлэг
олгоно. Элсэхийг хүсэгчдийн
материалыг энэ сарын 17-ны
12.00 цаг хүртэл МУИС-ийн
хичээ
л ийн хоёрдугаар байр
Оюутны хөгжил, үйлчилгээний
газарт хүлээн авна.
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БОСООГООР:
1. Монгол Улсын
төрийн эрх барих дээд
байгууллага (товчилсон
нэр)
2. Улаанбаатар хотын
баруун урд зүгт байх

даваа
3. Дугариг, хэлтгий хэлбэр
4. Ховд аймагт элбэг
тариалдаг, тарвастай
төстэй хүнсний ногоо
5. Сүм хийдийн тэргүүн
лам

“Бөгжний эзэн”
цувралыг
"Амазон"
бүтээнэ
Онлайн худалдааны "Амазон"
компани алдарт “Бөгжний эзэн”
киноны телевизийн цувралыг
бүтээх эрхийг авчээ. Уг киноны
зургаан хэсэг бүтээл нь кино
театрууд аас зургаан тэрбум
ам.доллар олсон юм. Харин
"Амазон" компани уг бүтээлээс
дахин орлого олох боломжтой
гэж үзэж, энэхүү бүтээлийг
дэлхий дахинд зурагтын
дэлгэцээр үзүүлэх эрхийг нь
худалдаж авснаа зарласан
юм. Тэд олон хэсэгт эй цуврал
кино болгохоор Уорнер Брос,
хэвлэлийн Харпер Коллинз,
J.R.R. Tolkien компаниудт ай
хамтран ажиллаж буйгаа дурдав.
"Амазон" компани олон
мянган дэлгэцийн бүтээлийг
өөрийн онлайн видео үйлчилгээ
болох Prime service-ээр үзүүлдэг
юм. “Бөгжний эзэн” цуврал
нь зөвхөн Амазоны видео
сүлжээгээр цацагдах гэнэ. Тэд
уг бүтээлээ HBO компанийн
“Game of Thrones” цувралтай
өрсөлдөхүйц болно гэж төсөөлж
байгаа аж.

ХӨНДЛӨНГӨӨР:
1. Монголын анхны
хүүхэлдэйн кино
4. Бусдын үүрэнд
өндөглөөд орхин
оддог шувуу
Т Ө
7. Ертөнцийн дөрвөн
А
хүчтэний нэг
Б
8. Босоо монгол
Н
бичгийн өөр нэр
Д У
9. Халуун орны
А
модонд үсрэн
дүүлэгч, том нүдэт, Г А
З
урт сүүлт амьтан

10. Алтай хотын хуучин
нэр
14. Монголчуудын
аргал, түлш хийдэг сав
15. Төлөөний хүн
16. Монголд
үйлчилгээнд явж
байсан Зөвлөлт
Латвийн автомашин
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УДБЭТ
УДБЭТ-ын хамт олон түүхт 55
жилийнхээ ойг тохиолдуулан сар
бүр сонгодог урлагийн аль нэг
мэргэжлийг сурталчилах олон
талт ажлуудыг зохион байгуулж
байна. Энэ хүрээнд хамгийн олон
жил ажилласан, эмэгтэй хүний
хамгийн өтгөн, өвөрмөц хоолойтой
дуучин Р.Доржхоролын бие даасан
"Меццо" тоглолт энэ сарын 18-нд
17.00 цагт болно. Кармены ихэмсэг
атлаа уянгалаг дуу, Амнерис
гүнжийн атаат сэтгэлийн шаналал,
Өэлүн ээжийн ухаалаг, зөөлөн дууг
та бүхэн Доржхоролын хоолойгоор
сонсох болно.
МОНГОЛ БӨХИЙН
ӨРГӨӨ
Монголын рок поп урлагийн
салбарт өөрийн өнгө төрх, орон
зайг “Номин талст” хамтлагаас
эхлэн бий болгож, бие даасан
уран бүтээлээ тасралтгүй туурвиж
буй Соёлын тэргүүний ажилтан
Т.Дэлгэрмөрөнгийн “Наян булгийн
аялгуу” тоглолт энэ сарын 17-нд
болно.
THE CORPORATE HOTEL &
CONVENTION CENTRE
Дэлхийн топ DJ Bassjackers Монголд
тоглоно. Өнөөдөр 22.00-04.00
хүртэл болох бөгөөд ерөнхий
зохион байгуулагчаар On Ad Agency
ажиллаж байна.
“Харанга” хамтлагийн гишүүн,
хөгжмийн зохиолч МУГЗ
Ц.Чулуунбат “BEST OF CHUKA-45”
оддын хүндэтгэлийн тоглолтоо
энэ сарын 21-нд толилуулна.
Тасалбарын үнэ 60-100 мянган
төгрөг.
СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨ
“Монгол Улсын Филармони-45”
баярын концерт ирэх сарын
15-нд болно. Тоглолтод улсын
Филармонийн Симфони
найрал хөгжим, Баянмонгол,
Морин хуурын чуулга, улсын
Филармонийн гоцлол дуучид
бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцож,
шилдэг бүтээлүүдээ толилуулна.
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ЗГМ: КОМИКС

Mr. Баагийгийн ПАЯН....
Юу болсон юм
бэ?

Билгийн тооллын 27
Намрын адаг цагаан нохой сарын долоон
улаан мэнгэтэй улаан морь өдөр.
Үс засуулбал: Өлзийтэй сайн
Наран ургах, шингэх: 08.05-17.18
Барилдлага: Үл зохилдох
Шүтэн барилдлага: Өтлөх үхэхүй
Суудал: Төмөр
Аргын тооллын арваннэгдүгээр
сарын 15, Буд гараг. Бил
гийн
тооллын 27, Тугчин одтой, улаан
морь өдөр.
Өдрийн наран 08.05 цагт мандан,
17.18 цагт жаргана. Тухайн өдөр бар,
нохой жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд
эерэг сайн могой, морь жилтнээ сөрөг
муу нөлөөтэй тул элдэв үйлд хянамгай
хандаж, биеэ энхрийлүүштэй. Эл өдөр
архи уух, тамхи татах, сэтгэл муутантай
нөхөр
лөх зэргийг цээрлэх хэрэгтэй
ба гарагийг тахих, тангараг тавихад
сайн. Гэр бүрэх, хэрүүл тэмцэл хийх,
улаа гаргах, хүүхэд хөлд оруулахад
муу. Өдрийн сайн цаг нь хулгана, үхэр,
туулай, морь, бич, тахиа болой. Хол
газар яваар одогсод баруун урагш
мөрөө гаргавал зохистой. Үс шинээр
үргээл
гэх буюу засуулбал өлзийтэй
сайн.
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ХӨВСГӨЛ

УВС

XI.18
-10o 8 м/с
-22o 6 м/с

Багавтар үүлтэй

ОРХОН

-1
-12o

КИНО

Улаанбаатар чуулгын хөгжимчин
Х.Бархүү, Б.Мягмарцэрэн нар “MTradition” амьд хөгжмийн тоглолтоо
хийж, та бүхэнтэй нэгэн гайхалтай
үдшийг өнгөрүүлэх гэж байна.
Тоглолтод “Авьяаслаг монголчууд”
шоунд тоглоогүй олон сайхан
бүтээлээрээ үзэгчдэдээ бэлэг барих
болно. Энэхүү тоглолтоор авьяаслаг,
хөдөлмөрч хоёр хөгжимчин маань
дэлхийн тайзан дээр тоглох их аяны
эхлэл болгож, эх орондоо анхны бүрэн
хэмжээний тоглолтоо хийх гэж байна.
Тоглолт Улаанбаатар чуулгад энэ
сарын 16, 17-нд 19.00 цагт болно.

ЗГМ: СҮДОКҮ

3

2

10

Японы оюутан
солилцооны
хөтөлбөр зарлав

"M-Tradition" амьд
хөгжмийн тоглолт

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ
1

ҮЗВЭР

ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Москва-УБ
УБ-Эрхүү
Эрхүү-УБ
УБ-Замын-Үүд
Замын-Үүд-УБ
УБ-Эрдэнэт
Эрдэнэт-УБ

Монгол явсан
яагаад ийм
хурдан буцаад
ирэв?

Хотын төвийн
цэвэрлэх
байгууламж
нь ажиллахгүй
бүх шугам
хоолой нь
баасаар
дүүрцэн байна
лээ. Би орж
чадаагүй...

21:35
21:10
15:35
20:00
21:35
20:30
19:10

07:30
02:40
06:20
07:50
09:55
07:45
05:48

НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ

УБ-Ханбумбат
Ханбумбат-УБ
УБ-Сөүл
Сөүл-УБ
УБ-Бээжин
Бээжин-УБ
УБ-Токио
Токио-УБ
УБ-Бангкок
Бангкок-УБ

07.00
09.00
07.40
13.20
08.15
11.30
08.55
15.30
16.20
22.40

08.10
10.05
12.00
16.05
10.30
14.00
14.30
20.25
21.40
05.50+1

Нүүрсний цахилгаан станцууд
анхааралд өртөв

Rio Tinto-г М.Дэвис удирдах уу

Холболттой машины төлөөх
өрсөлдөөн

Нүүрсний цахилгаан станцууд хэт олноор байгуулсан нь
2003 оны эрчим хүчний хомсдолоос эхтэй. > 10

Ноён Дэвис болон Rio Tinto энэ талаар тайлбар өгөөгүй боловч
Sky News телевиз анх мэдээлсэн юм. > 10

Европ тивд борлуулах бүх автомашины ирээдүйг шийдэх ширүүн
маргаан өрнөж эхэллээ. > 10

Австралийн
томоохон
тэтгэврийн
сангуудын нэг
2.2 сая гишүүн,
125 тэрбум
австрали
долларын
хуримтлалтай
Australian
Super-ын
захирал Иан
Силк хувь
хэмжээ 2025
оноос 12 хувьд
хүрнэ гэв.

Атаархал дагуулсан
Австралийн тэтгэврийн сан
ВВМ©

Хөгжилтэй орнуудын тэтгэврийн хэмжээ
(фунт стерлинг)
Тэтгэврийн хэмжээ

АНУ

Франц

11,381

10,981

Дани

Голланд

Бразил Австрали

41,803

12,640

35,627

45,661

Швед

14969

49,283
Герман

15,811

Дундаж орлого

5,318

Испани

18,856

29,817

25,155

36,162

26,366

37,014

26,630

29,366

дараах их төрөлтийн үеийнхэн
тэтгэвэрт гарч буй нь ачааллыг
нэмэгдүүлж, Засгийн газар уг
системийг эргэн харахад хүргэлээ.
IFM Investors сангийн захирал
Бретт Химбэри “Бүрэн туршигдаж
амжаагүй байна. Бид одоохондоо
хуримтлалын шатандаа явж
байгаа. Гэхдээ энэ нь төгсгөлийн
үедээ орсон” гэжээ. Тухайлбал,
жил бүр хуримтлагдаж буй
олон тэрбумын хөрөнгө бодлого
боловсруулагчдын анхаарлыг
татаж, ширүүн маргааны бай
болдог. Мельбурны их сургуу
лийн санхүүгийн профессор
Кевин Дэвис “Шүүмжлэл гол
дуу төлбөрийн хуримтлалыг
үр ашигтай удирдаж байна уу
гэсэн асуудалд төвлөрдөг” хэ
мээн онцлов. Саяхан эхлүүлсэн
нэг шинэчлэл нь энгийн, хямд
MySuper нэртэй бүтээгдэхүүн
нэвтрүүлэх шаардлага юм.

23,491

Женнифер Томпсон
Лондоноос Вашингтон хүртэл
бодлого боловсруулагчид 1.8
тэрбум ам.доллар буюу дэлхийд
дөрөвт орох хуримтлалтай
(АНУ, Британи, Японы дараа)
Австралийн тэтгэврийн сангийн
туршлагыг судалсаар хэдэн
жилийн нүүр үзэж байна. Засгийн
газрууд эцсийн цалингаар тооцсон
хуримтлал, иргэдийн насжилт,
сангийн хөрөнгийн хомсдол зэрэг
асуудалтай тулгарч байгаа цаг
үед Австралийн загвар дэлхийд
үлгэр жишээ болохуйц систем
юм. Ихэнх орнуудын адилаар
Австралийн тэтгэврийн насныхан
хувиараа хуримтлуулсан мөнгөн
дээрээ орлогоос хамаарах олговор
авдаг байна. Гэвч гол зүйл нь олон
улсад сайшаагддаг ажиллагсад
болон ажил олгогчдоос албан
ёсоор суутгах ёстой даатгалын
төлбөр юм.
Үүний зорилго нь насны
тэтгэвэр гэдэг нэрийн дор улсаас
олгох мөнгөнөөс хамаарахыг
аль болох багасгахад чиглэдэг.
Тэтгэврийн даатгалыг албан
журмаар төлөх өнөөгийн хэл
бэрийг нэвтрүүлснээс хойш 25
жил болж байна. Энэ нь 1980-аад
онд Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн
шаардлагын дагуу хэрэгжүүлсэн
арга хэмжээ болсон. Инфляцын
дарамтаас сэргийлэхийн тулд
ажил олгогчид ажиллагсдынхаа
тэтгэвэрт зориулсан мөнгийг
хуримтлуулах арга хэрэглэсэн
нь үнэн хэрэгтээ зарцуулах
боломжгүйгээр цалинг нь нэмсэн
хэрэг юм. 1992 оны хуулиар
бүх ажиллагсад албан даатгалд
хамрагдсан байна. Эдүгээ
нийт ажил олгогсод ажилтны
цалингийн 9.5 хувийн хэмжээгээр
тэтгэврийн албан даатгалын
сангуудад төлбөр хийж байна.
Австралийн томоохон тэт
гэврийн сангуудын нэг 2.2 сая
гишүүн, 125 тэрбум австрали
долларын хуримтлалтай Aus
tralianSuper-ын захирал Иан
Силк хувь хэмжээ 2025 оноос 12
хувьд хүрэхийг яриад “Манай
системийн давуу тал нь албан
журамд байдаг” хэмээн үнэлжээ.
Ажил олгогсдоос төлөх хувь
хэмжээ аажмаар өсөж, анхандаа
гурван хувь байснаа эдүгээ 9.5д хүрсэн бол 2025 онд 12 хувь
болно. Гэвч дэлхийн II дайны

10,415
Ирланд
OECD and ISSA©

Энэ төрлийн бүтээгдэхүүн 0.81 хувийн хэмжээтэй даатгалын
төлбөрийг санал болгодгийг
Австралийн тэтгэврийн сангийн
холбооноос мэдээлэв. Гэтэл одоо
мөрдөгдөж буй журмаар уг хэмжээ
0.07-2 хувийн хооронд хэлбэлздэг
байна. Австралийн хамгийн том
Choice хэрэглэгчдийн бүлгийн
хэвлэлийн төлөөлөгч Том Годфри

“Ийм ялгаа үл ялиг мэт харагдах
авч чөлөөнд гарах үед авах
тэтгэвэр чинь өндөр төлбөртэй
сангуудынхаас хэдэн арван
мянгаар бага байж болзошгүй”
хэмээн анхааруулжээ. Бодлого
боловсруулагчид үүнд анхаарал
хандуулсан байна.
Тэтгэврийн даатгалд төлөх
мөнгөний хэмжээ Засгийн газарт

зөвлөх бие даасан комиссын
судлах ёстой гол асуудал боллоо.
Тус комиссоос гаргасан дундын
тайланд “Төлбөрийн хэмжээ
өрсөлдөөнийг хурцатгаж,
бага төлбөр насны эцэст авах
тэтгэврийн хэмжээг багасгах
нь мэдээж. Гэхдээ энэ бол
өрсөлдөөний бодит шалгуур
мөн” хэмээн дүгнэсэн байна.

Тус комиссын эцсийн зөвлөмж
ирэх зургадугаар сард гарах аж.
Гэхдээ хөрөнгийн хуваарилалт
болон шинэ журмын үр дүнд
цаашдаа тэтгэврийн даатгалд
төлөх мөнгөний хэмжээг багасгах
хандлага хумигдаж байгаа
бололтой. Австралийн тэтгэврийн
сангууд үл хөдлөх болон дэд
бүтцийн төсөлд хөрөнгө оруулах
дуртай байдаг. Эндээс сайн ашиг
олдог боловч бусад тэтгэврийн
сангийн хөрөнгө оруулалтыг
татдаг бонд мэтийн зүйлээс
хөрөнгө илүү шаарддаг байна.
Ноён Силк албан даатгалын
систем зарим талаар өөрийн
амжилтынхаа хохирогч болсныг
онцоллоо. Системд их хэмжээний
мөнгө орж ирдэг учир хөрөнгийн
менежерийн эрэлт ихээхэн
нэмэгддэг аж. Иймээс Austra
lianSuper гаднын хөрөнгийн
менежерүүдийг ажилд авахдаа
цалин хөлсийг багасгах хэлэлцээ
хийхэд бэрхшээл учирдаг гэж
ноён Силк ярилаа. Тэрбээр
“Бид үүнийг чадахгүй байхад
жижиг сангууд бүр ч чадахгүй”
хэмээв. Австралийн тэтгэврийн
сангуудын цалин хөлс олон улсын
хэмжээнд хүрсэн хэдий ч бодлого
боловсруулагчид тэтгэврийнхэнд
өгөх мөнгөнд санаа тавихыг
шаардаж буй.
Өөр нэг асуудал бол Авст
ралийн тэтгэврийн систем
олон улсынхтай харьцуулахад
давуу боловч тэтгэврийнхний
хэрэгцээнд бүрэн нийцэж байна
уу гэдэг асуулт юм. “Хэрвээ
уг систем ажилчны цалингаас
албан журмаар мөнгө татан авч
байгаа бол яагаад гэдгээ ил тод
тайлбарлах ёстой” гэж KPMG
фирмийн ажилтан Пол Хоус
бичжээ. Гэтэл 25 жил даатгалаа
төлөөд өнөөдөр тэтгэврээ авах
гэж байгаа хүмүүсийн тухай
голлон ярихаас биш ирээдүйд яах
вэ гэдэг асуудал бүрхэг хэвээр
байгааг шүүмжлэгчид бий. Ноён
Химбэри “Манай систем насжиж
байна. Дэлхийд хамгийн сайн
гэдэг нь зүй ёсны магтаал боловч
үүндээ тайвшрах ёсгүй” хэмээн
анхааруулав. Тэрбээр “Спорт,
бизнесийн адилаар өнөөдөр чи
хамгийн сайн нь байлаа ч маргааш
сайн байхын төлөө
тэмцэх ёсгүй гэсэн үг
биш” гэжээ.

Утаа ялгаруулалт Парисын гэрээг Америкийн шатдаг хийг Хятадад
сүүдэртүүлэв
Пилита Кларк
2017 онд дэлхийн хэмжээнд
нүүрс хүчлийн хийн ялгаруулалт
сүүлийн дөрвөн жилд анх удаа
дээшилсэн дүнтэй гарлаа. Энэ
байдал энэ долоо хоногт уур
амьсгалын асуудлаар Боннд
эхлэх хэдийн бэрхшээлтэй
тулгарсан НҮБ-ын хэлэлцээг
бүр ч сүүдэртүүлж байна.
Эдийн засаг өссөн хэдий ч уур
амьсгалыг дулааруулдаг хийн
ялгаруулалт 2014-2016 оны
хооронд онц өөрчлөгдөөгүй юм.
Үүнийг дагаад хэдхэн жилийн
өмнө боломжгүй гэж үзэж байсан
өсөлтийг утаа ялгаруулалтаас
салгах зорилт хэрэгжих нь гэсэн
найдвар төрж байв. Эрдэмтэд
2020 онд хорт хий ялгаруулалт
дээд цэгтээ хүрч, дэлхийн
аюултай дулаарлыг энэ зуунд
зайлуулах найдварын эхлэл
болно гэж тооцоолсон байна.
Гэвч даваа гарагт Уур амьс
гал судлаачдын олон улсын
консорциумаас нийтлүүлсэн
мэдээлэлд хамгийн их ялга
руулалттай Хятадад хатуу
түлш шатаалт дахин дээшилж,
дулаарал хоёр хувиар нэмэгдэнэ
хэмээн онцолжээ. НҮБ-ын
зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар улс
орнуудын авсан үүрэг хангалттай
бус гэдэг нь тодорхой. Гэхдээ
энэ нь өсөлт, ялгаруулалтын
хамаарлыг салгах хандлагад

эргэлт гаргах уу эсвэл дулаарал
нэмэгдсэн хэвээр байх уу
гэдгийг дүгнэхэд эрт байна
гэж судлаачид үзжээ. Ямар ч
байлаа гэсэн шинэ мэдээлэл
2015 онд дэлхийн бараг бүх
улсаар хүлээнэ зөвшөөрөгдсөн
Парисын уур амьсгалын гэрээнд
түгшүүр авчирлаа. Уг гэрээ ёсоор
дэлхийн температурын өсөлтийг
аж үйлдвэржилтийн өмнөх үетэй
харьцуулахад цельсийн хоёр
хэмээс доош барьж, боломжтой
бол 1.5 хэмээс доошлуулах
зорилт тавьсан билээ.
Үүнд хүрэхийн тулд улс орнууд
ялгаруулалтаа сааруулах буюу
бууруулах эхний төлөвлөгөө
гаргасан. Гэвч гол асуудал нь
эхний үүрэг Парисын гэрээний
зорилтыг хэрэгжүүлэхэд
хангалтгүйг бүгд мэдэж байгаа
явдал. НҮБ-ын Байгаль орчны
хөтөлбөрөөс өнгөрсөн сард
гаргасан тайланд улс орнууд
ялгаруулалтыг бууруулахаар
хүлээсэн үүрэг нь дулаарлыг
хоёр хэмд барихад шаардлагатай
хэмжээний дөнгөж гуравны нэгд
дөхөж буйг онцолсон байна.
Энэ бол түгшүүртэй зөрүү
гэж тайланд дурджээ. Уур
амьсгалын бодлогыг ажиглахад
зөрүүг арилгах нь бүү хэл нүүрс
хүчлийн хий ялгаруулалтын
шинэ өсөлтийн ирмэг дээр
ирээд байгаа аж. Боннд болох

хэлэлцээгээр Парисын зорилтыг
хэрэгжүүлэхэд хангалттай
үүрэг хүлээх талаар журмыг
тохиролцож, ирэх онд эцэслэн
батлах ёстой.
Гэтэл АНУ-ын шинэ захиргаа
гэрээнээс гарахаа зарласан нь
байдлыг хүндрүүлээд буй. АНУ
Хятадын дараа орох хоёр дахь
том ялгаруулагч бөгөөд Дональд
Трамп 2020 он хүртэл гэрээнээс
албан ёсоор гарахгүй гэсэн
боловч өмнөх Ерөнхийлөгчийн
хүлээсэн үүргийг хэрэгсэхгүйгээ
мэдэгдсэн. Барак Обамагийн
захиргаа АНУ 2025 гэхэд 2005
оны хорт хий ялгаруулалтын
түвшинг 26 хувь бууруулна
гэсэн үүрэг авсан байв. Аме
рикийн хэд хэдэн муж улс болон
бизнесийнхэн Трампын шийд
вэрийг үл харгалзан Парисын
гэрээнд үлдэхээ мэдэгдсэн. Гэвч
Хятадын талаар тодорхойгүй
асуулт олон байна. Бээжин уур
амьсгалын асуудлаар АНУ-ын
тэргүүлэх байр суурийг эзлэхийг
оролдож буй. Түүнчлэн Хятад
2030 он гэхэд ялгаруулалтын
өсөлтийг зогсоох үүргээ бие
лүүлэх төлөв ажиглагдаж байгаа.
Гэвч энэ найдварыг шинэ тоо
баримт бусниуллаа. Энэ нь түр
зуурын үзэгдэл биш бол Парисын
гэрээ хэрэгжинэ гэх
найдвар тун хомсдож
байна.

Эд Крүүкс
БНХАУ хүлэмжийн хийн
ялгарлаа багасгаж буй нь АНУын шингэрүүлсэн байгалийн
хий экспортлогчдод сайн мэдээ
болов. Хятадын нүүрсний хэрэглээ
гурван жил дараалан буурсан
нь тус улсын нүүрстөрөгчийн
давхар ислийн ялгарал 2016 онд
оргилдоо тулсан тухай таамгийг
бататгадаг. Харин энэ онд Хятадын
нүүрсний хэрэглээ эргээд өссөн.
Ийм ч учраас 2017 онд Хятадын
хүлэмжийн хийн ялгарал жилийн
өмнөх үеэс 3.5 хувиар нэмэгдэх
тооцоог Global Carbon Project
гаргаад байна.
Хүлэмжийн хийн ялгарлыг
бууруулах нэг арга нь шатдаг хийг
хэрэглээнд нэвтрүүлэх. Олборлох
худгаас хийн зуух хүртэл тээвэрлэх,
дамжуулах үед метаны алдагдал
бага байх тохиолдолд шатдаг хий
нь агаарын бохирдлыг багасгах
үр дүнтэй арга болж чадна. Эрэлт
хэрэгцээ эрчимтэй өсөж буйн ачаар
БНХАУ удахгүй дэлхийн шатдаг
хийн гол зах зээл болж хувирах
төлөвтэй. Өнгөрсөн долоо хоногт
Ерөнхийлөгч Дональд Трамп
БНХАУ-д айлчлахдаа шинэ
зах зээлд байр суурьтай болох
хүсэлтэй АНУ-ын компаниудын
төлөөлөгчдийг хамт авч явсан юм.
Гэхдээ ноён Трамп АНУын шатдаг хийг хүрээлэн буй
орчинд ёөрөг нөлөөгүйгээр
борлуулагч байж чадахааргүй
нэгэн. Тэрбээр зургадугаар сард
АНУ-ыг Парисын уур амьсгалын

хэлэлцээрээс гаргахаар төлөв
лөснөө зарласан. Хэлэлцээр Хятад
улсыг “дараагийн 13 жилд хүссэнээ
хийх бололцоотой болгож буй”тай уялдан ийм арга хэмжээ авснаа
Ерөнхийлөгч тайлбарлаж байв.
Гэхдээ л Ерөнхийлөгчөө
дагалдсан эрчим хүчний зарим
компани хамтын ажиллагааны
гэрээтэй буцаж чадлаа. Найдлага
өвөрлөгчдөд Луизина мужаас
шингэрүүлсэн шатдаг хий
экспортолдог Cheniere Energy
компани, өмнөд Аляскаас мөн
хий экспортолдог төрийн өмчийн
Alaska Gasline Development
Corp багтжээ. Өрнөд Виржинд
83.7 тэрбум ам.долларын аварга
хөрөнгө оруулалтаар шатдаг хийн
дэд бүтэц байгуулах төлөвлөгөөг
China Energy Investment Corp
гаргасныг тус муж улс мэдэгдэв.
Нийт 250 тэрбум ам.долларын
өртөг бүхий эдгээр гэрээ хэлэл
цээрийг бүтэхгүй зүйл хэмээн
гутранги үнэлж буй хүмүүс
цөөнгүй. Тохиролцооны зарим
нь хэрэгжиж буй гэрээг дахин
зарласан хэрэг байлаа. Харин
эрчим хүчний томоохон хэлэлцээр
нь заавал биелүүлэх үүрэг үл
хүлээсэн харилцан ойлголцох
санамж бичиг төдий. Жишээ нь,
Alaska LNG төсөл нь 65 тэрбум
ам.долларын өртөгтэй. Уг төслийг
хэрэгжүүлэхэд хамтран ажил
лахаар SINOPEC, Alaska Gasline
Development Corp хэлэлцээр бай
гуулсан нь хэрэгжих баталгаагүй.
Хятад худалдан авагчдын

хувьд сонирхол татаж чадахуйц
боломжит ханган нийлүүлэгч
хангалттай олон байгааг Reur
ers-ийн Жозефин Мэйсон, Чен
Айзу хоёр анхаарууллаа. Гэхдээ
уур амьсгалын өөрчлөлтийг
шийдвэрлэх үйлсийг манлайлах
эрмэлзэлтэй ноён Шигийн ачаар
Америкаас шатдаг хий нийлүүлэх
ер бусын гэрээ хэлэлцээр ирэх
хэдэн жилээс хэрэгжиж болзошгүй.
АНУ-аас нийлүүлэх шатдаг хий
нь Хятадын уур амьсгалын стра
тегийн шинэ бүрдэл, тун удахгүй
хэрэгжиж эхлэх нүүрстөрөгчийн
ялгарал дотооддоо арилжих
тогтолцоонд тустай байж болох
юм. Нүүрстөрөгчийн ялгарал
арилжих Европын холбооны
схем хүлэмжийн хийн хэмжээг
бууруулж чадаагүйгээс шүүмж
лэлийн бай болсон. Шүүмжлэлтэй
уялдан 2020 оноос ялгар
лын
хэмжээнд тавьдаг хөнгөлөлтийг
чангатгахаар Европын парламент,
Европын зөвлөл өнгөрсөн долоо
хоногт санал нэгдлээ. Төрөл
бүрийн өгөөмөр хөнг өл өлт,
нүүрстөрөгчийн ялгаралд тогтоо
сон хэт бага үнээс шалтгаалан
ХБНГУ-ын эрчим хүчний
салбараас ялгардаг нүүрстөрөгчийн
давхар ислийн хэмжээ 2017 онд
хоёр улирал дараалан өссөн.
Хүлэмжийн хийн ялгарлыг 2020 он
гэхэд бууруулах зорилтот хэмжээ
биелэхэд хүндрэлтэйг тус улсын
Засгийн газар өнгөрсөн
сард мэдэгдсэн юм.

Хятад улс
сэргээгдэх
эрчим хүчинд
шилжих
хэрээр
хөрөнгө
оруулалтад
томоохон
хохирол учрах
төлөвтэй
байна.

Rio Tinto-г М.Дэвис
удирдах уу
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Нүүрсний цахилгаан
станцууд анхааралд өртөв
ВВМ©

Эмили Фэн
БНХАУ сэргээгдэх эрчим
хүчинд шуурхай шилжиж байгаа
нь нүүрсэн галлагаат дулааны
цахилгаан станцуудыг илүүдэл
болгож хувиргана. Энэхүү нөхцөл
эрх баригчдад олон тэрбум
ам.долларын өртөгтэй нүүрсний
дэд бүтцээ оновчтой үгүй хийх
арга хайхад хүргэлээ.
Нүүрсэнд оруулж буй хөрөнгө
оруулалтаа даруй зогсоохгүй бол
тус улс 2030 он гэхэд хөрөнгө
оруулалтаа нөхөх чадваргүй 90.4
тэрбум ам.долларын дулааны
цахилгаан станцуудтай үлдэх
тооцоо гарчээ. Тооцоо тайланг
Парист байрладаг Тогтвортой
хөгжил, олон улсын харилцааны
хүрээлэн (IDDRI) даваа гарагт
нийтэлсэн юм.
Хятад улс 2030 он гэхэд
цахилг ааны хэрэглээнийхээ
42 хувийг сэргээгдэх эрчим
хүчнээс гаргахаар амласан нь
хүрээлэн буй орчныг хамгаа
лагчдын талархлыг хүлээсэн.
Гэтэл олон арван жил үргэл

жилсэн төвлөрсөн төлөвлөлт, дэд
бүтцэд түлхүү хөрөнгө оруулах
бодлогын өв, нүүрсэн галлагаат
дулааны цахилгаан станцуудаа
хэрхэх вэ гэсэн асуудал тулгарлаа.
“Хуучин хүчин чадлыг нь үгүй
хийх арга хэмжээ нь Хятадын
нүүрсэн галлагаат эрчим хүчний
салбарт ноцтой алдагдал үүсгэнэ”
хэмээн тайланг зохиогчдын нэг
Томас Спенсер тайлбарлав.
Утгагүй үрэлгэн хөрөнгө
оруулалт нүүрсээр баялаг
ӨМӨЗО, Шаньши мужид илүү
ноцтой байгаа.
Хятадын нүүрсний цахилгаан
станцууд харьцангуй шинэ. Нийт
хүчин чадлынх нь 70 орчим хувь
2005 оноос хойш үүссэнийг тус
хүрээлэн тооцоолжээ. Нүүрсний
цахилгаан станцууд хэт олноор
байгуулсан нь 2003 оны эрчим
хүчний хомсдолоос эхтэй. Тухайн
үед бодлого тодорхойлогчид
байд
лыг залруулах үүднээс
цахилгаан станцуудын ажиллах
цаг, цахил
гааны үнэ өртөгт
өөрчлөлт оруулсан. Уг бодлогын

дүнд орон нутгийг хөгжүүлэх
нэрээр төрийн банкуудын хямд
зээлээр цахилгаан станц шинээр
байгуулах ажил ундрав. Дараа нь,
2008 оны санхүүгийн хямралтай
уялдан дэд бүтцэд хөрөнгө шахах
замаар эдийн засагт түлхэц өгөх
бодлогын дүнд цахилгаан станц
байгуулах хоёр дахь давалгаа
эхэлсэн юм.
“Энэ үед байгуулсан олон
үйлдвэрүүд л өнөөдөр ажиллаж
буй хэрэг” хэмээн Бээжин дэх
Greenpeace-ийн идэвхтэн Лаури
Милливирта тайлбарлаж байна.
Тус байгууллагын судалгаагаар
Хятад улс нүүрснээс гаргадаг
эрчим хүчээ 2020 он гэхэд дахиад
120 ГВт-аар нэмэх төлөвлөгөөтэй.
Ердөө энэ оны эхний найман сард
Хятадад нүүрснээс үүсэлтэй
эрчим хүч 20 ГВт-аар нэмэгджээ.
Гэхдээ 2004 онд оргилдоо тулсан
үетэй харьцуулахад уг өсөлт
харьцангуй бага байна.
“Хөрөнгө гадагш урсдаг учраас
Хятадын мужууд хөрш мужаасаа
хямд эрчим хүч худалдаж авах

сонирхолгүй. Үүнээс болоод бүгд
хэрэгцээнээсээ хэтэрсэн хүчин
чадалтай станц байгуулцгааж
байсан юм” хэмээн хүрээлэн
буй орчны бие даасан шинжээч
Андерс Хоув өгүүлэв.
Хятад улс эдүгээ орон нутгийн
эрчим хүчний сүлжээнүүдийг
нэгтгэх замаар цахилгааны нөөцөө
хуваалцах үр дүнтэй тогтолцоо
үүсгэхээр ажиллаж байна. Гэвч
мужууд үнийн жишиг тогтоох,
эрчим хүч хадгалах, ашиглах
тогтолцоогоо төгөлдөржүүлэх
асуудлаар санал зөрөлддөгөөс
хэрэгжих явц удааширчээ. Гэтэл
эрчим хүчний эрэлт саарч,
сэргээг
д эх эрчим хүчний эх
үүсвэр ноцтой өрсөлдөгч болж
хувирсан нь нүүрсэн галлагаат
станцуудын орлого хумигдах
нөхцөл бүрдүүлэв. БНХАУ-д
2005 оноос хойш байгуулагдсан
нүүрсний цахилгаан станцуудын
20-25 хувь нь л 2030 он гэхэд
хөрөнгө оруулалтаа
нөхөх тооцоог IDDRI
гаргасан байна.

Нил Хьюм
Xstrata корпорацийг удирдаж
байсан Майк Дэвис Англи,
Австралийн Rio Tinto уул
уурхайн компанийн захирлуудын
зөвлөлийн дарга болох магадлал
нэлээд өндөр байна. Өмнөд
Африкт төрсөн энэ бизнесмен
уг албан тушаалтай холбоотой
асуудлаар Rio-той хэлэлцээ
хийс
нийг мэдээлэлд ойр эх
сурвалж хэллээ. Хэрэв ноён Дэвис
томилогдвол Xstrata-г байгуулж,
дэлхийн томоохон уул уурхайн
компаниудын эгнээнд хүргээд
2012 онд Glencore-т худалдсан
амжилттай удирдагч салбартаа
эргэн ирсэн хэрэг болно.
Британийн эрх баригч Консер
ватив намын нарийн бичгийн
дарга ноён Дэвис ноднин өөрийн
үндэслэсэн Х2 уул уурхайн санд
хөрөнгө оруулагчдаас мөнгө
татахаас татгалзсан билээ.
Ноён Дэвис болон Rio Tinto
энэ талаар тайлбар өгөөгүй
бо
л овч Sky News телевиз
анх мэдээлсэн юм. Ноён Иан
Плессис гуравдугаар сард BT
Group компани руу шилжихээ
зарласнаас хойш Rio зөвлөлийн
шинэ дарга хайж эхэлсэн юм.
Уг ажлыг хариуцаж байсан Жон
Варли Barclays-д ажиллаж байх
үед нь гарсан луйврын хэргийн
улмаас зургадугаар сард огцорсон
тул Плессисийг орлох хүн хайхад
бэрхшээл үүссэн. Rio Tin
to-гийн зөвлөлийн гишүүн Энн
Годбихирэ шинэ дарга томилох
ажлыг удирдаж буй. Тус компани
Африкийн нүүрсний уурхайг
худалдан авсан будлианы улмаас
АНУ-д хууран мэхэлсэн хэрэгт
орооцолдоод байгаа юм.
Өнгөрсөн сард Британийн
Санхүүгийн хяналтын хороо Rio-

Холболттой машины
төлөөх өрсөлдөөн
Ник Фийлдс
Европ тивд борлуулах
бүх автомашины ирээдүйг
шийдэх ширүүн маргаан
өрнөж эхэллээ. Маргалдагч
талууд интернет холболттой
автомашинууд замаар зорчихдоо
бие биетэйгээ “ярилцах” аргыг
өөр өөрсдийнхөөрөө шийдэх
бодолтой.
Маргаанаас болж тус тивийн
автомашин үйлдвэрлэгч, харил
цаа холбооны компаниуд хоёр
бүлэгт хуваагдан өрсөлдсөн
төдийгүй Европын комиссын
харьяа хоёр байгууллага сөр
гөлдөгч тал болж хувирлаа.
Тээврийн хэрэгслийг хоо
рон
д оо харилцдаг болгох
үүднээс радио давтамж тусад
нь хуваарилж өгөх ойрын зайн
технологийг автомашин үйлд
вэрлэгч нар илүүтэй сонирхдог.
Сүлжээний төхөөрөмжийг
нь л суурилуулчихвал V2V
(Vehicle-to-Vehicle) хэмээх
систем харьцангуй богино
хугацаанд хэрэглээнд нэвтрэх
бүрэн боломжтой. Уг технологи
нь ослоос сэргийлэх үүднээс
ойролцоо хөдөлгөөнд оролцож
буй машинууд ын тоормосыг
синхрон горимд ажиллуулах
замаар харьцангуй шахуу зай
барих нөхцөл бүрдүүлдэг юм.
Гэтэл харилцаа холбооны
компаниуд нээлттэй, алсын
зайн үүрэн холбооны систем

ашиглахыг илүүд үзэж байна.
Уг технологийг нэвтрүүлэхийн
тулд гар утсанд ашиглаж буй
давтамжийн зурвасыг авто
маш ину удт ай хуваа лцах
шаардлагатай. V2V-тэй харьцуу
лахад хөгжүүлэх хугацаа
шаардлагатай уг технологийг
ашиглах гэвэл мобайл холбооны
шинэ үеийн 5G стандарт нэвт
рэхийг хүлээхээс аргагүй.
Гэтэл 5G 2020 оноос өмнө дэл
хий нийтийн хэрэглээ болж
амжихгүй.
Өрсөлдөөнөөс шалтгаалан
автомат жолоодлоготой тээв
рийн хэрэгслийг хооронд нь
холбох технологи хөгжүүлэх
ажил сунжирсаар. Чухам ямар
технологи хөгжүүлэх вэ гэсэн
асуултын хариуг Европын
комисс ирэх жил гэхэд гаргах ёс
той. Тус комисс Vodafone, BMW
зэрэг автомашин үйлдвэрлэгч,
харилцаа холбооны том груп
пүүдийн хамт дээр өгүүлсэн хоёр
системийг зэрэгцээ хөгжүүлэх
“төвийг сахисан” шийдвэр гаргах
шинжтэй байгаа юм. Тэглээ гээд
сөргөлдөгч талуудын маргаан
шийдэгдэхгүй.
Төрийнхийг оролцуулаад
олон арван сая еврог WiFi-д
суурилсан ойрын зайн V2V
технологи хөгжүүлэхэд хэдийнэ
зарцуулчихсан. Ялангуяа АНУд уг технологийг өргөн цар
хүрээтэй туршиж байна. Renault,

г хөрөнгийн биржид бүртгүүлэх
журам зөрчсөний учир 25
сая паундаар торгосон билээ.
Гэхдээ тус компанийн зөвлөлийн
даргын суудал бол уул уурхайн
салбарт хамгийн нэр хүндтэй
албан тушаалын нэг бөгөөд
ноён Дэвисийн сонирхлыг татах
нь мэдээж. Таваарын зах зээл
унаж, санхүү, төсөв бараг ясандаа
хүртэл татагдсаны дараа дахин
сэргэж эхэлж байна. Rio салбартаа
нэлээд сайн тэнцэлтэй гарсан
агаад Австрали дахь төмрийн
хүдрийн уурхай нь орлогын эх
сурвалж болж буй. Францад
төрсөн хатуу бодлоготой ерөнхий
захирал Жан Себастиан Жак 2016
оны зун томилогдсоноосоо хойш
Rio-гийн дээд удирдлагыг бараг
тэр чигээр сольсон билээ.
Ноён Жакын удирдлага дор
үед тус компани нүүрсний биз
нес зэрэг хөрөнгөө худалдаж,
хувьцаа эзэмшигчдэдээ тэрбу
маар тоологдох ногдол ашиг
хуваарилсан юм. Гэвч шинжээч
дийн дүгнэлтээр эднийх үйл
ажилл агаагаа төрөлжүүлж,
зэсийн бизнесээ өргөжүүлэх
шаардлагатай байгаа аж. Үүнийг
худалдан авалтын замаар хийж
магадгүй бөгөөд ноён Дэвис
ийм ажлын зузаан туршлагатай
хүн. Гэхдээ ноён Дэвис компани
дот
р оос нэр дэвшигчидтэй
уг албан тушаалд өрсөлдөнө.
Британийн Centrica байгалийн
хийн компанийн захирал асан
Сэм Лэйдлоу Rio-гийн зөвлөлд
суудаг бөгөөд боломжтой нэр
дэвшигч гэсэн таамаг ч бий.
Түүнчлэн ирэх жил огцрохоо зар
ласан санхүүгийн захирал Крис
Линчийн оронд Rio-д
мөн л хүн хэрэгтэй
болно.

Шатдаг хийн
эрэлт ихэссэн
нь нүүрс
төрөгчийн
хийн ялгарал
арилжих
тогтолцоо
бүрдэхэд
нэмэртэй.

Toyota, Hyundai, Volkswagen
болон эд анги үйлдвэрлэгч
зарим компани, Франц, Швед,
Нидерланд улс V2V хөгжүүлэхэд
илүүтэй анхаардаг.
Ачааны автомашин үйлд
вэр
л эгч нар ч V2V WiFi
сонг олт т ой. Учир нь хүнд
даацын ачааны машины тоор
мосыг синхронжуулж чадвал
хоорондын зайг нь шахах аргаар
агаарын эсэргүүцлийг багасгаж,
шатахуун хэмнэх боломж
бүрдэнэ.
Тоормослоход шаардлагатай
хугацаа миллисекундээр хэм
жигддэг учраас мобайл холбооны
сүлжээ ашиглах нь автомашин

нэн даруй хариу үйлдэл хийх
боломжийг хязгаарладаг хэмээн
V2V-г дэмжигчид үздэг.
Гэтэл үүрэн холбооны систем
нь 1000 метрийн аюулгүйн
зай тодорхойлох чадвартайг
харилцаа холбооны компаниуд
хариу тайлбарлаж байгаа. Чухам
энэ нь V2V-тэй харьцуулахад
үлэмж давуу тал хэмээн мобайл
сүлжээний компаниуд өгүүлсэн
юм.
Ойрын зайн систем урд
талд гэнэт тоормослосон авто
машиныг ойлгох чадвартай.
Харин холын зайн систем
осол болсон газрыг алсаас
тодорхойлдог тул урьдчилан

сэргийлэх арга хэмжээг эрт авах
нөхцөл бүрдүүлдэг сайн талтайг
уг бүлгийнхэн эш үндэс болгож
байна.
Одоогоор хөгжүүлж амжаагүй
ч хэтийн ирээдүйд мобайл
холболт илүү хямд, үр дүнтэй
арга хэмээн үүрэн холбоог
дэмжигчид тайлбарладаг. Уг арга
нь машин тус бүрийг холбоход
төдийгүй алсын зайд гэрлэн
дохиог удирдаж зохицуулах,
замын түгжрэлээс зайлсхийхэд
тустай.
Мөн хоёр технологи хос
луулсан “төвийг сахигч” арга
илүү үр дүнтэй гэсэн байр
суурьтай компаниуд ч байгаа.

Үүрэн холбооны Vodafone,
Telefonica компани, Audi, BMW,
Daimler, Ford, Jaguar зэрэг авто
үйлдвэрлэгч гуравдах аргыг 5G
Automotive Associaton байгуулах
замаар төвийг сахигч аргыг
дэмжиж байна.
Нөгөө талаар АНУ V2V хөг
жүүлэхэд хөрөнгө хаяж байгаа нь
Европыг “сүүл барих”-д хүргэж
болзошгүй байгаа юм. “Хэрвээ
АНУ стандарт тогтоочихвол
Европ түүнд нь захирагдахаас
аргагүй болох аюултай”-г
хуулийн Herbert Smith Freehills
ком пан и й н т ү н ш
Филипп Пфефер анхаа
руулж байлаа.
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Эдийн засаг
ЗГМ ТОВЧХОН

ТӨСӨВ
Өрийн эрсдэл
өндөр байх,
эсэх нь
төгрөгийн
ханшаас
хамаарна.
Төсөвт
ам.долларын
ханшийг
2500 орчим
төгрөгөөр
тооцжээ.

» МӨНГӨНИЙ БОДЛОГО
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Хувь. Төрөөс ирэх онд
баримтлах мөнгөний
бодлогын үндсэн чиглэлд
инфляцыг найман
хувиас дээшгүй түвшинд
тогтворжуулахаар төлөвлөж
байна.
» ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
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Хугацаанд хавчигдсан төсөв
хууль болж мэндэллээ
Б.Ганбаяр / ЗГМ©

Засгийн газар
дотоодын зах
зээл дэх бондын
арилжаагаа
хумина
Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM
2018 оны нэгдсэн төсвийн
төслийг УИХ 14 хүрэхгүй
хоногийн хугацаанд шахан хэлэл
цэж баталлаа. Хуульд заасан
хугацаанд ийнхүү батлахын
тулд төсвийн хэлэлцүүлгийг
шууруулаад өнгөрөв. Хэрэв
тэд хоног хугацаа алдсан бол
хариуцл агаг үй парламент
гэдгээ харуулах байлаа. Төс
вийн төслийг хэлэлцэх хугацаа
өнөөдрөөр дуусгавар болдог.
Ирэх оны эдийн засгийн өсөл
тийг 4.2 хувиар тооцсон 2018
оны төсвийн төсөл ийнхүү
хуульд заасан хугацаанаасаа
ганц хоногийн өмнө амжиж
хууль болон мэндэллээ. Төсвөө
талхтай зүйрлэвэл дөнгөж саяхан
гаргасан гэлтэй халуунаараа
байна.
Төсвийн алдагдал ДНБ-ий
найман хувьтай тэнцэж буй.
Үүнийг Сангийн сайд “Төсвийн
үндсэн үзүүлэлт сайжрах эхлэл”
хэмээн тодотгов. Шинээр

баталсан төсөвт энэ үзүүлэл
тийг 2020 он гэхэд ДНБ-ий 4.5
хувьд хүргэхээр зураглажээ.
Тодруулбал, хоёр жилийн дараа
гэхэд манай улсын төсвийн
алдагдал хоёр дахин хумигдах
нь. 2018 оны төсвийн алдагдал
2.4 их наяд төгрөг байгаа нь хоёр
жилийн өмнөхөөс 34 хувиар
буурсан үзүүлэлт аж.
Сонгуулийн өмнөх жилүүдэд
засаг зарлагаа үлэмж ихэсгэснээс
төсвийн алдагдал хуулийн хяз
гаараас хэдэн арав дахин давсан
билээ. 2018 оны төсвийн орлого
7.2 их наяд төгрөг, зарлага 9.6 их
наяд төгрөг байхаар хуульчлав.

Төсөл,
хөтөлбөрүүдийг
эрчимжүүлэхээр
тооцож, баталсан
Нэгдсэн төсвийн зардал сүү
лийн жилүүдэд байнга тэлсэн
дүр зураг энэ удаад ч түүх
болон давтагдав. Эдийн засгийн
өсөлтийг тогтворжуулж, өр
зээлийн дарамт сааруулахад
төсвийн бодлого чиглэж байна.
Төсвийн давсан орлогоор
өрийн хэмжээг багасгах бө
гөөд хөрөнгийн зах зээлийг
хөгжүүлэхэд сангийн хууль
гар сунгах нь. Энэ хүрээнд
үнэт цаасны арилжаанд гадаад,

дотоодын иргэн, компани зэрэг
бусад хөрөнгө оруулагчдын
оролцоог нэмэгдүүлэх аж. Ин
гэснээр өрсөлдөөн бий болгож,
хамрах хүрээг нь өргөжүүлэх юм.
Тааруухан төсөв УИХ баталсан
талаар эдийн засагчид хэдийнэ
яриад эхэллээ. Тэгвэл энэ төсвөөс
боломж олж харах гэж оролдъё.
Сэргэж буй эдийн засгийн
тэлсэн төсвийн хөрөнгөөр ирэх
жил нийт 82 сургууль, 147 цэ
цэрлэг барихаар төлөвлөжээ.
Эдийн засгийн суурийг тодор
хойлох ирэх жилийн төсөвт
төрийн албан хаагчдын цалин
нэмэх эх үүсвэр тусгасангүй.
Харин тэтгэврийн хувь хэмжээг
инфляцитай уялдуулан нэмэхээр
нийт 134 тэрбум төгрөг төсөвт
суулгасан бол төрийн албан
хаагчдад нэг удаагийн урам
шуулал олгоход зориулж, 56
тэрбум төгрөг батлав. 2018 оны
төсвийн нөөц, бололцоо ч үүнээс
хэтэрсэнгүй.
Монгол Улсын мөнгөний
нийлүүлэлт, хөрөнгө оруулалтын
нэг суваг нь төсөв. Төсвийн
урсгал хаашаа чиглэж, хаана
хүрэх нь албан ёсоор тодорлоо.
Засгийн газраас өргөн барьсан
төсвийн алдагдлыг УИХ хэ
лэлцсэн боловч дорвитой танаж
чадсангүй. Харин ч өөрсдийн
тойрог, орон нутаг, дүүрэгт
чиглэсэн хөрөнгө оруулалт
нэмж суулгах гэж зарлагыг
эсрэгээрээ тэлэхэд хүргэв. Ирэх
онд улс төрийн сонгуулийн

элдэв мөчлөг тохиохгүй. Энэ
нь төсвийн алдагдал 2017 он
той харьцуулахад ялимгүй
буурах үндэслэл болжээ. Гэвч
гадаад, дотоод өрийн дарамт
жил ирэх тусам нэмэгдэж буй.
Үүнийг төсвийн ээлжит сорилт
гэж эдийн засагч Ч.Хашчулуун
тодорхойлсон.
Өрийн эрсдэл өндөр байх,
эсэх нь төгрөгийн ханшаас
хамаардаг. Харин энэ удаагийн
төсөвт ам.долларын ханшийг
2500 орчим төгрөгөөр тооцжээ.
Бид орлого, зарлага огтолцсон
төсвийн талаар бараг л мартаад
байгаа. Ялангуяа, эдийн засгийн
ерөнхий төлөв өөдрөг байсан
жилүүдэд төсвийн зарлага тэлдэг
зуршилтай. Энэ хандлага ч 2018
оны төсөвт дахин давтагдлаа.

Төсвөө талхтай зүйрлэвэл
•дөнгөж
саяхан гаргасан
гэлтэй халуунаараа байна.

•

2018 оны төсвийн орлого
7.2 их наяд төгрөг, зарлага
9.6 их наяд төгрөг байхаар
хуульчлав.
Сэргэж буй эдийн засгийн
•тэлсэн
төсвийн хөрөнгөөр
ирэх жил нийт 82 сургууль,
147 цэцэрлэг барихаар
төлөвлөжээ.

Төсвийн орлогын ачааны хүн
дийг уул уурхайн салбар үүрэх
дүр зураг харагдана. Мөн өмнөх
жилтэй харьцуулахад онцгой
ялгарах зүйл 2018 оны төсөвт
алга. Манай улсын хувьд ОУВСгийн өргөтгөсөн санхүүжилтийн
хөтөлбөрт хамрагдсан нь хавт
гайрсан халамжийн бодлогоос
төсөв татгалзах шалтгаан болов.
Төсвийн зардал 10 их наяд руу
ойртлоо. Энэ нь эдийн засаг,
бизнесийн орчин дахь төсвийн
оролцоо, эзлэх хувь хэмжээ дан
хайж байгааг илтгэнэ. Өөрөөр
хэлбэл, төсвийн хамаарал улам
бүр нэмэгдэж байна. Эдийн
засаг 2016 оныхоос илт дээрд
сэн болохоор Сангийн сайдад
“бяр” амтагдаж байх магадлал
тай тул 2.4 их наяд төгрөгийн
алдагдалтай төсөвт тэрбээр
гудайсангүй, хамгаалж гарлаа.
Шинэ төсөвт онцлох хэд хэдэн
өөрчлөлт бий. Түүний нэг нь
Засгийн газрын өндөр хүүтэй
бонд гаргахыг багасгах явдал.
Өнгөрсөн жилүүдэд төсвийн
алдагдлыг засаг дотоодын зах
зээлд бонд гаргах замаар нө
хөж ирсэн. Тэгвэл энэ байдлыг
халс
наар бизнес эрхлэгчдэд
хүрэх байсан мөнгө бонд болж
түгжигдэхгүй нь. Тэрчлэн то
моохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг
эрчимжүүлэхээр тооцож, ирэх
оны төсөв батал ба эдгээр ал
хам хэрэгжсэн нөхцөлд эдийн
засгийн тамир тэнхээг тэтгэхээр
байна.

УЛСТӨРЧ ЯРЬЖ БАЙНА

З.Нарантуяа: Төсөв хүлээж байсан хэмжээнд
байж чадсангүй
2

ЭНЭ УДААГИЙНХ
ШИГ ЗАМБАРААГҮЙ,
АЖИЛ ХЭРЭГЧ БИШ
ПАРЛАМЕНТТАЙ ТААРЧ
БАЙСАНГҮЙ
-Ер нь УИХ хууль баталдаг
атлаа өөрсдөө хамгийн ихээр
түүнийгээ зөрчөөд байх юм гэж
та хэллээ. Энэ байдлыг яаж
засах ёстой юм бэ?
-Би Олон улсын парламентын
холбооны дээд чуулганд оролц
лоо. Энэ үеэр ямар парламентыг
хамгийн сайн ажиллагаатай
загвар парламент вэ гэдгийн
шалгуур үзүүлэлтүүдтэй танилц
лаа. Парламентын гишүүдийн
төлөвшил, ёс зүй, ажил хэрэгч
байдал, гаргаж байгаа шийд
вэрүүдийнх нь жендерийн
мэдрэмж гээд олон зүйлийг
анхаарч ажилладаг, гишүүд нь
харилцан туршлагаа хуваалцдаг,
бие биедээ тусалж дэмждэг,
170 гаруй орныг гишүүнээрээ
элсүүлсэн том байгууллага.
Тэнд парламентын гишүүд аль
чиглэлийн намын төлөөлөл
байхаас үл хамааран үндэстэн
хоорондын зөрчил, бүс нутгийн
асуудлуудаар байр сууриа

нэгтгэж, хамтарч ажиллаж байна.
Гэтэл бид намаараа талцаад, нам
дотроо эрх ашгаараа талцаад
сууж байгаагаа үнэхээр харж,
харьцуулж бодмоор л санагдсан.
Анх удаа сонгогдсон гишүүний
хувьд УИХ-ын үйл ажиллагааг
маш өөрөөр төсөөлж орж ирсэн.
Би төрийн байгууллагад төв
банкинд 15 орчим жил ажиллахдаа
төрийн мөнгөний бодлого, төсөв,
санхүү, банкны үйл ажиллагааны
холбогдолтой олон л хуулийн
Ажлын хэсэгт орж байсан. Тухайн
үеийн УИХ-ын үйл ажиллагааны
дэг жаяг үнэхээр өөр байсан.
Ажил хэрэгч, хариуцлагатай ,
журам, дүрмээ барьдаг. Гэтэл
харин хамгийн зохион байгуулалт
муутай, замбараагүй, ажил хэрэгч
биш, урсгалаараа парламентад би
өөрөө ажиллаж таарлаа. Ийм үг
хэлж байгаад ангийн нөхөд маань
эмзэглэж магад. Гэхдээ бодитой
санагдсанаа л хэллээ. Ойр зуурын
хэрүүл голдуу асуудал ярьсаар
хамаг цагаа барж, үр дүн муутай
ажиллаж байгаа нь үнэн. Намрын
чуулган эхлээд хоёр сар болох гэж
байна. Өнөөдөр л төсвийн хуулиа
баталлаа.
-Өмнө нь намрын чуулган

гэдэг тэр чигтээ төсөв, мөн
гөний бодлогыг хэлэлцэхэд
зориулагддаг байсан. Гэтэл энэ
удаа олонх дотроо талцсаар
байгаад хамаг цагаа авчихлаа...
-Олонх Засгийн газраа бүр
дүүлэх гэж маш их талцлаа.
Аргаа бараад сөрөг хүчнийхэн
орж, Ерөнхий сайдыг нь кно
поороо дэмжиж өглөө. Гэтэл бид
захиалгаар дотор нь талцуул
чихсан юм шиг ял сонсох шахсан.

Төр эзэнгүй болж
байх үед бид
У.Хүрэлсүхийг
дэмжих шийд
вэрийг гаргасан
Дараа нь засгаа байгуулах бүх
эрхийг Ерөнхий сайдад нь өгч,
хэнийг ч танхимдаа оруулсан
дэмжинэ гэдгээ бид илэрхийлсэн.
Гэтэл нэг сайд томилох гэж
хоорондоо маргалдсаар байгаад
хоёр долоо хоног болох жишээний.
Тиймээс олонх өөрсдөдөө үнэлэлт

дүгнэлт өгөх хэрэгтэй. УИХ-ын
65 суудал гэдэг Үндсэн хуулийг
хэдэн ч удаа өөрчилчих хэмжээний
том эрх мэдэл. Гэтэл үүнийгээ
юунд ч ашиглаж чадахгүй, сөрөг
хүчний есөн гишүүнээ буруутгаад
сууж байвал үнэхээр харамсалтай
байна.
У.ХҮРЭЛСҮХ НАМЫН ДАРГА
БОЛООГҮЙ ЦАГТ БҮЛЭГ
ДОТОРХ ТЭМЦЭЛ МӨНХ
ҮРГЭЛЖЛЭХ БОЛОЛТОЙ
-У.Хүрэлсүхийг Монгол
Улсын Ерөнхий сайд болгох
талаар олонхын бүлэг дотроо
ч учраа олоогүй байхад сөрөг
хүчин дэмжихээ илэрхийлж,
ихээхэн итгэл үзүүлсэн. Одоо
эргээд харахад шинэ Засгийн
газар та нарын итгэсэн хэмжээнд
ажиллаж чадаж байна уу?
-Намынх нь Их хурал болтол
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх юу ч
хийж чадахгүй юм байна гэдэг
ойлгомжтой боллоо. Засгийн
газраа унагаад хоёр сар гаруй
хугацаа өнгөрч, дараагийн хүнээ
томилж чадахгүй, Монголын
төр эзэнгүй болж байх үед бид
У.Хүрэлсүхийг дэмжих шийд
вэрийг гаргасан. Гэхдээ энэ хүн хэр

Компани. Хөрөнгө
оруулалтын сангийн тухай
хууль батлагдсанаас хойш
СЗХ-ноос нийт 14 компани
хөрөнгө оруулалтын
менежментийн үйл
ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл авчээ. Эдгээр
компаниас 50 хувь нь
хөрөнгө оруулалтын сан
байгуулах баримт бичгээ
бүрдүүлж ирүүлснээс ердөө
дөрвөн компани сангаа
бүрдүүлэн ажиллаж байна.
» ДААТГАЛ

29

Хувь. Даатгалын салбарын
нийт активын хэмжээ
өнгөрсөн оны мөн үетэй
харьцуулахад 21.4 хувиар
өсөж, 251.7 тэрбум төгрөг
боллоо. Даатгалын
компаниуд энэ оны
гуравдугаар улиралд нийт
114.6 тэрбум төгрөгийн
хураамжийн орлого
төвлөрүүлжээ. Энэ нь жилийн
дүнгээр 29 хувиар өссөн
үзүүлэлт юм.
» АРИЛЖАА

60

Хувь. Монголын хөрөнгийн
биржид бүртгэлтэй нийт
хувьцаат компанийн 10
хүрэхгүй хувь нь ногдол
ашиг тараалаа. Хувьцаат
компаниудын 60 гаруй хувь
нь огт ашиггүй, алдагдалтай
ажилласан байна.
» ХӨРШ

6.2

Хувь. БНХАУ-ын аж
үйлдвэрийн салбар,
жижиглэн худалдааны
үзүүлэлтүүд аравдугаар
сарын байдлаар
шинжээчдийн таамагт
хүрсэнгүй. Тус улсын аж
үйлдвэрийн гарц өнгөрсөн
сард өмнөх оны мөн үеэс 6.2
хувиар өсчээ.
» ДЭЛХИЙ

83
зэрэг ажиллах вэ гэдэг нь МАНын Их хурлаас хамаарч байх шиг
байна. Их хурлаасаа У.Хүрэлсүх
намын дарга болж чадвал хүчтэй
бодлогоо хэрэгжүүлэх улс төрийн
хангагдах бололтой. Тэгэхгүй бол
65-ын бүлэг доторх хоёр намын
тэмцэл үргэлжлэх бололтой.
-Та намын дарга Ерөнхий
сайд байх ёстой гэж боддог уу?
-Улс төрийн намуудын дүрэм
байдаг. Ялсан намын дарга Ерөн
хий сайд болох дүрэмтэй. Манайд
үе үе стандарт бусаар шийдэж
байсан тохиолдол бий. Тухайлбал
намын дарга нь Засгийн газраа
биш УИХ-аа толгойлдог үзэгд
лүүд гарсан.
-2016 оны сонгуулийн өмнө
танай намын дарга нь Ерөнхий
сайд биш спикер байсан. Бас л
стандарт бус шийдвэр гаргаж
байжээ?
-Ардчилсан намын хувьд бол
өөр. Яагаад гэвэл Их хурлын дарга
байсан хүн нь намын даргаар
сонгогдчихсон.. Гэтэл МАН-ын
дарга өөрөө намаа толгойлж
сонгуульд орон, 65 суудалтай
болгосон атлаа өөрөө Засгийн
газраа тэргүүлээгүй. Энэ хоёрын
хооронд ялгаа бий шүү.

Сая тонн. Сүүлийн гурван
жилд ОХУ-ын улаанбуудайн
ургац 70 хувиар нэмэгдсэн
байна. Тус улс энэ онд 83
сая тонн улаан буудай
хураажээ. Сүүлийн улирлын
улаанбуудайн борлуулалт
гурван жилийн өмнөхөөс 40
хувиар илүү байх төлөвтэй
байна. Газрын тосны үнэ
буурч рублийн ханш
унасны улмаас улаанбуудай
экспортлох нь ОХУ-д илүү
ашигтай болсон. Иймээс
хойд хөршийн тус зах зээлд
АНУ-ыг ардаа орхиж дэлхийд
тэргүүлж эхэллээ.

ВАЛЮТЫН ХАНШ
Ам.доллар

2,450.90

Евро 		

2,864.86

Япон иен

21.55

ОХУ рубль

41.19

БНХАУ юань

369.09

БНСУ вон

2.19
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Эдийн засаг
ЗАМ ТЭЭВЭР

Хэтийдсэн санаархал ба
чилийсэн хүлээлт
ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ҮЕ ШАТ

Япончууд
манай агаарын
тээврийн
салбараас ахиу
ашиг хүртэх
гэж байна гэсэн
хардлагын хар
үүл Монголоор
тэнүүчилж
байна.

2006.3
Ерөнхий сайд
М.Энхболд Японд
айлчлах үеэрээ шинэ
нисэх буудлын төслийг
тус улсын Засгийн
газарт санал болгосон
билээ.

2008.5.1
Япон улсын Засгийн
газраас Монгол Улсын
Засгийн газарт олгох
“MON-P8” хөнгөлөлттэй
зээлийн хэлэлцээр
байгуулсан.

2008.5.29
УИХ-аар соёрхон
баталсан.

Япончуудад ачааг
нь үрүүлж, өрөө
төлүүлчихбэл
бидэнд л амар
1

Хөшигийн хөндийн нисэх
буудал бол Монголын агаарын
тээврийн салбарын “Оюутолгой”.
Хэр хэмжээ, хамрах хүрээ, хүчин
чадлыг нь аваад үзсэн ч тэр
яалт ч үгүй асар том агаарын
хаалга. Хэдийгээр барилга,
бүтээн байгуулалтын ажил нь
хугацаа удаж, цаг алдлаа хэмээн
шүүмжлүүлж байгаа ч өнөө хэр
зогсолтгүй урагшилж л яваа.
Төслийн нэгжийн мэдээлснээр
одоогоор онгоц хүлээн авах
болон хөөргөх зориулалт бүхий
бүтээн байгуулалтын ажил
ерөнхийдөө шувтарсан. Харин
нисэх буудлыг нийслэлтэй
холбох авто зам, ажилчдын
орон сууц зэрэг дагалдах ажлууд
бүрэн дуусаагүй. Гэхдээ хэл ам
дагуулж буй эдгээр ажил ирэх он
гэхэд эцэслэнэ хэмээн албаныхан
мэдээлж байна.
Шинэхэн томилогдсон
Зам, тээврийн хөгжлийн
сайд өнгөрсөн долоо хоногт
Японы талтай уулзалт хийж,
нисэх буудлыг 2018 он гэхэд
бүрэн ашиглалтад оруулахыг
сануулжээ. Угтаа салбарын
сайдын сүржин сануулгатай,
сануулгагүй уг буудал ирэх
намар гэхэд ашиглалтад орох
нь тодорхой болчихоод байгаа.
Харин өдрөөс өдөрт онгоцоо

ЗГМ©

хүлээн авахаар бэлэн болж буй
нисэх буудлыг хэн ажиллуулах,
хэрхэн удирдах нь өнөө хэр
тодорхойгүй байгаа юм. Өөрөөр
хэлбэл, Монголын тал, бүр
тодруулбал, манай албаныхнаас
хамаарах шийдвэрүүд удаж буй
нь урагшилж байгаа төсөлд улаан
дохио асаачихаад байгаа.

томилогдсон,
•Зам,Шинэхэн
тээврийн хөгжлийн

сайд өнгөрсөн долоо хоногт
Японы талтай уулзалт
хийж, нисэх буудлыг 2018
он гэхэд бүрэн ашиглалтад
оруулахыг сануулжээ.
нисэх буудлын
•хувьШинэ
заяаг хэнд даатгах нь

салбарынхны дунд маргаан
дагуулж, хооронд нь
талцуулаад байна.
Хөшигийн хөндийн нисэх
•буудлын
менежментийг
хэрхэх саналаа Японы тал
жил орчмын өмнө манайд
танилцуулсан.

Уг нь Хөшигийн хөндийн нисэх
буудлын менежментийг хэрхэх
саналаа Японы тал жил орчмын
өмнө манайд танилцуулсан.
Энэ оны эхээр шинэ нисэх
бу уд л ы н м е н е ж м е н т и й г
кон
ц ессын гэрээний дагуу
япончуудад хариуцуулах
хэлэлцээ Улаанбаатарт эхэлсэн
юм. Гэвч өнөөг хүртэл манай

талаас шийдвэртэй хариулт
өгөлгүй, хүлээлгэж байгаа аж.
Ингээд зогсохгүй нисэх буудлын
менежментээ монголчууд өөрсдөө
хариуцна гэх мэдэгдлийг манай
зарим албаны хүн цухуйлгаж
эхэлсэн. Тиймээс ч шинэ нисэх
буудлын хувь заяаг хэнд даатгах
нь салбарынхны дунд маргаан
дагуулж, хооронд нь талцуулаад
байна. Хамгийн харамсалтай
нь энэ талцал эцэстээ төслийн
ажлыг гацаахад хүргээд байна.
Уг нь 2015 оны эхээр Ерөнхий
сайд асан Ч.Сайханбилэг Япон
улсад айлчилж, Ерөнхий
сайд Шинзо Абэтэй хамтын
ажиллагааны зарим нэг тохирол
цоонд хүрсэн. Үүний нэг нь шинэ
нисэх буудлын менежментийг
Японы консорциумд хариу
цуулахаар тохирсон явдал.
Ингэхд ээ Монгол 49, Япон 51
хувь эзэмшсэн хамтарсан компа
ни байгуулахаар шийдсэн байдаг.
Гэтэл бүтээн байгуулалт
урагшлахын хэрээр Монголын
талын шийдвэрүүд гацаж
эхэлсэн. Манайхаас хамаарсан
удаашрал зөвхөн менежментийг
дайраагүй. Дахин нэг жишээ
татахад, шинэ нисэх буудал
багаар бодоход 1000, албан
бусаар нийт 2000 ажлын байрыг
Монгол Улсад авчирна гэсэн
тооцоо бий. Гэтэл Төв аймаг дахь
шинэ нисэх буудал нийслэлээс
52 километр зайтай. Ингэхээр
хүн амын төвлөрөл тэнд бий
болж, нисэх буудлыг даган хот
суурин байгуулахыг цаг хугацаа
шаардаж таарна. Тиймээс
Хөшигийн хөндийд 100 мянган
оршин суугчтай хот суурин

МОНГОЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАДААД КОМПАНИУД
НЭР

БИРЖ

ВАЛЮТ

ХАНШ

RIO TINTO

RIO

ASX

AUD

73.04

▲ -0.96%

WOLF PETROLEUM

WOF

ASX

AUD

0.019

▼ -5%

11/14/2017

PETRO MATAD

MATD

LON

GBX

6.5

▲ +1.96%

11/14/2017

ASPIRE MINING

AKM

ASX

AUD

0.015

▲ +4.9%

11/14/2017

GUILDFORD COAL

GUF

ASX

AUD

0.013

▼ -7.69%

11/14/2017

PROPHECY DEVELOPMENT

PCY

TSX

CAD

4.8

▼ -1.03%

11/14/2017

TURQUOISE HILL RESOURCES

TRQ

TSX

CAD

3.93

▼ -0.76%

11/14/2017

SOUTHGOBI RESOURCES

SGQ

TSX

CAD

0.2

▼ +14.29%

11/14/2017

XANADU MINES

XAM

ASX

AUD

0.69

▼ -4.17%

11/14/2017

CAD

0.29

▲ +16%

11/14/2017

ETG

TSX

ОГНОО
11/14/2017

ТҮҮХИЙ ЭД
ӨӨРЧЛӨЛТ %

НЭР

СИМБОЛ

НЭГЖ

ХАНШ ($)

АЛТНЫ СПОТ

XAU

унци

1273.76

▼

-0.36%

11/14/2017

ЦАГААН АЛТ

PLA

унци

931.8

▼

-0.41%

11/14/2017

МӨНГӨ

SIA

унци

16.935

▼

-0.66%

11/14/2017

ЗЭС (COMEX)

HGA

фунт

310.6

▼

-0.34%

11/14/2017

ТӨМРИЙН ХҮДЭР

TIOA

тонн

61.99

▲

+0.32%

11/14/2017

WTI ТОС

CLA

баррель

56.6

▼

-0.28%

11/14/2017

БРЕНТ

COA

баррель

63

▼

-0.25%

11/14/2017

БЕНЗИН

XBA		

177.86

▼

-0.8%

11/14/2017

БАЙГАЛИЙН ХИЙ

NGA

Mmbtu

3.097

▼

-2.21%

11/14/2017

НҮҮРС (NYMEX)

QZA

тонн

336.55

▲

+0.21%

11/14/2017

НҮҮРС (NEW CASTLE)

XWA

тонн

91.35

▼

-0.44%

11/14/2017

ЭЛСЭН ЧИХЭР

SBA

фунт

0.151

▲

+0.26%

11/14/2017

БУДАА

RRA

центнер

11.35

▼

-0.09%

11/14/2017

БУУДАЙ

WA

бушель

442.75

▼

-0.11%

11/14/2017

КАКАО

CCA

тонн

2199

▼

-0.09%

11/14/2017

КОФЕ

KCA

фунт

1.309

▲

0.85%

11/13/2017

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

2008.10.1
ЖАЙКА уг төсөлд
нэгдсэн.

2006.11
ЖАЙКА уг төслийн
ТЭЗҮ-ийн судалгааг
эхлүүлсэн.

2008.5.1
Зээлийн MON-P8
хэлэлцээрт гарын үсэг
зурсан

2008.5. 29
УИХ-аас соёрхон
баталсан.

2009-2011
Бүтээн байгуулалтын
зураг төслийг
боловсруулж баталсан.

2012
Барилгын ажлын
гүйцэтгэгчийг
шалгаруулсан.

2013
Барилгын ажлын
гүйцэтгэгчтэй гэрээ
байгуулсан.

2017.1.10
Нисэх буудлын бүтээн
байгуулалтын ажлыг
хүлээлгэн өгчээ.

шатааж байсан нь нууц биш.
Магадгүй, япончуудын өгч буй
энэ бэлгийг шахааны бараа,
хүнээ шингээдэг үүр болгохоор
улайрч байгаа юм биш биз.
Нөгөө талд, “бид хийж, бүтээ
нэ” хэмээж буй монголчуудын

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

СИМБОЛ

ENTREE GOLD

ӨӨРЧЛӨЛТ %

байгуулах ерөнхий төлөвлөгөөг
2011 онд бэлэн болгосон. Гэвч
тус суурингийн засаг захиргааны
нэгжийг нь тохирч чадсангүй.
Тодруулбал, шинэ сууринг
Улаанбаатар хот эсвэл Төв
аймгийн алинынх нь харьяанд
хамааруулахыг шийдэлгүй
орхиж. Энэ нь цаашлаад эрх
мэдлийн маргаанаар даамжирсан
юм. Өнөө хэр тус сууринд засаг
дарга, захирагчийн алийг нь
томилохыг тойрон маргасаар
байна.
Ийнхүү нисэх буудал чиглэсэн
монголчуудын санаархал нэмэх,
хасахын туйл адил салчихаад
байгаа. Тиймээс нэг хэсэг бид
өөрсдөө удирдах ёстой хэмээн
зөрүүдэлж, хоёр талын тохирол
цоонд хөндөлдсөөр ирлээ.
Ингэхэд бидэнд олон улсын
хэмжээний нисэх буудал удирдаж
байсан туршлага бий билүү. Ер
нь төр өөрөө менежерээр нь
ажилласан нисэх буудлын дүр
төрх ямар байгаа билээ. Төрөөр
толгойлуулсан “Чингис хаан”
нисэх буудал гэхэд ойрын хүнд
харуулж, холын хүнд үзүүлэхэд
ичмээр дүр зурагтай олон жилийг
үдсэн.
Учир нь төр засаг энэ салбарыг
нам даган донсолж, доргидог,
үдэлт, угталтын “өрөө” болгоод
хувиргачихсан. Нам, засаг
солигдоход “Чингис хаан” нисэх
буудалд үйлчилгээ үзүүлдэг
бизнес эрхлэгчид айдаст автдагаа
учирладаг. Учир нь төр дагасан
халаа, сэлгээ, шахаа, шантааж
энд “өндөглөдөг”. Тиймээс
шинэ нисэх буудал эхнээсээ
л шахаачдын цээжинд халуу

амбийцыг мохоож болохгүй.
Гэхдээ энэ бол энгийн нэгэн
ре сторан ажиллуулахтай
адилгүй. Маш нарийн стандарт,
үйлчилгээний дээд зэргийн
соёл шаардаж байдаг салбар.
Тэр тусмаа үйлчилгээний
соёл, нарийн стандартыг япон,
солонгосчууд Ази, төдийгүй
дэлхийд үлгэрлэж байгаа.
Хэдийгээр хийнэ, бүтээнэ гэсэн
өрнүүн хүсэл байгаа ч бидний
өнөөгийн байдал Ази арслан,
баруудын хэмжээнд хүрээгүй
байгаа гэдэгтэй уншигч та ч санал
нийлэх биз. Харин үүний оронд
үйл ажиллагааг нь жигдрүүлээд
өгнө гэсэн япончуудын хүсэлтийг
хүлээн авбал монголчуудад л
өлзийтэй. Үйлчилгээний чанар,
стандартаар дэлхийд дээгүүрт
бичигдэж буй япончуудаас
суралцчихвал агаарын тээврийн
салбарт үүнээс илүү дэвшил
гэж юу байх билээ. Дээрээс нь
өөрсдөө удирдана гэсээр өрийн
тоолуур нь гүйж эхлэх өрөө
төлж чадахгүй суучихвал үүний
хариуцлагыг хэнээс нэхэх вэ.
Уг нь олон улсын түвшний,
алсдаа Ази, Европыг холбосон
агаарын зангилаа болох
ирээдүйтэй шинэ нисэх буудлыг
жилдээ сая хүрэхтэй, үгүйтэй хүн
хүлээн авдаг “Чингис хаан” зочид
буудалтай харьцуулж болно гэж
үү. Тэгээд бүр бид тус буудлыг
удирдаад зогсохгүй 40 жилийн
хугацаанд 1.4 их наяд төгрөгийн
өр төлнө.
Япончууд манай агаарын
тээврийн салбараас ахиу
ашиг хүртэх гэж байна гэсэн
хардлагын хар үүл Монголоор
тэнүүчилж байна. Үнэндээ
Монгол бол агаарын тээврийн
салбарт шүлс асгаруулам зах
зээл биш гэдгийг салбарынхан
хэлдэг. Гэтэл жилдээ 60-70 сая
зорчигч хүлээн авдаг япончууд
Монголоос өөрийн улсаас
олдог шигээ орлого олохгүй
нь ойлгомжтой. Гагцхүү илүү
стратегийн хүрээнд зээлсэн
мөнгөө эргүүлж авах бас хоёр
улсын түншлэлээ бэхжүүлэхийн
тулд л энэ төслийг удирдахаар
зорьж буй нь ойлгомжтой.
Дээрээс нь шинэ нисэх буудал
хэдэн жилийн дотор ухаад
дуусчих уул уурхай биш. 30
жилийн дараа Япон руу зөөгөөд
явчихгүй, Монголын өмч болоод
үлдэнэ. Ийм байхад өөрсдөө
хийнэ хэмээн дайрч буй нь хэр
зүйтэй вэ. Уг нь япончуудад ачааг
нь үүрүүлээд, Монголын талын
эрх ашгаа ухаалаг тусгаад, өрөө
тэднээр төлүүлээд авбал бидэнд
л амар. Монголд толгой өвтгөсөн
өр төлбөрийн асуудал мундахгүй
байгаа. Мэдээж, ийм байтал
даахгүй нохой булуу хуурна гэдэг
шиг чадахгүй юм аа хийхээр
дайрч буй нь өнөө л төр аманд
орсон шар тосыг хэлээрээ түлхэж
буйгаас өөрцгүй.

ОГНОО

НЭР		
АПУ ХК 		
ГОВЬ ХК 		
МАХ ИМПЕКС ХК 		
ДАРХАН НЭХИЙ ХК 		
СҮҮ ХК 		
ТАЛХ ЧИХЭР ХК 		
ТАВАНТОЛГОЙ ХК 		
АДУУН ЧУЛУУН ХК 		
БИ ДИ СЕК ХК 		
БЭРХ УУЛ ХК 		
ГЕРМЕС ЦЕНТР ХК (HRM) 		
ЖЕНКО ТУР БЮРО ХК (JTB) 		
МЕРЕКС ХК (MRX) 		
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН ХК (MSH)
РЕМИКОН ХК (RMC) 		
ШАРЫН ГОЛ ХК (SHG) 		

СИМБОЛ
APU
GOV
MMX
NEH
SUU
TCK
TTL
ADL
BDS
BEU
HRM
JTB
MRX
MSH
RMC
SHG

ХАНШ (нэгж)
ӨӨРЧЛӨЛТ %
798.74
▲ 0.49%
23020
▼ -0.09%
2571
▲ 2.84%
22600
▼ -1.14%
225.6
▼ -0.03%
26500
◄► 0%
9530
▼ -0.21%
2752
▼ -0.83%
1201
▼ -4.46%
◄► 0%
800
▲ 6.94%
154
◄► 0%
60
▼ -1.04%
40
▼ -2.22%
440.02
▼ -2%
38.26
▼ -4.35%
2200

ОГНОО
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017
11.14.2017

Тухайн өдөр арилжаалагдсан хувьцаа

ДЭЛХИЙН ГОЛЛОХ ИНДЕКСҮҮД
НЭР

СИМБОЛ

ХАНШ (нэгж)

ӨӨРЧЛӨЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ %

ОГНОО

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

CCMP
DAX
SPTSX
AS51
INX
SHCOMP
INDU
MSETOP
UKX
HSI
NKY

6757.594
13070.32
16026.26
5968.746
2584.84
3429.548
23439.7
21319.95
7424.32
29152.12
22380.01

+6.66
-4.1
-13
-53.03
+2.54
-18.29
+17.49
-53.07
+9.14
-30.06
-0.98

11/14/2017
11/14/2017
11/14/2017
11/14/2017
11/14/2017
11/14/2017
11/14/2017
11/14/2017
11/14/2017
11/14/2017
11/14/2017

▲
▼
▼
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▼

+0.1%
-0.03%
-0.08%
-0.88%
+0.1%
-0.53%
+0.07%
-0.25%
+0.12%
-0.1%
0.00%

