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С.Шаарийбуу: Монгол хүнээр 
оролдвол осолтой гэдгийг 

малайзчуудад харуулах хэрэгтэй
Нэг удаагийн амны хаалт 
үйлдвэрлэдэг “Мөнхийн 
тун” компани  24 цагаар 
ажиллаад ч захиалгаа 
дийлэхгүй байна

Тэтгэврийн сангийн 
алдагдлын хэмжээ 2030 
онд ДНБ-ий долоон хувьд 
хүрэхээр байна

Тэмцээнийг зохион 
байгуулагчид аюулгүй 
байдлыг нь хангана хэмээн 
амлажээ
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Албан мэдээллээр 49 хүн эдгэрч, эмнэлгээс гарчээ

Жинхэнэ 
өрсөлдөөн 
мартахаас 
эхэлдэг. 
Эргэлзээ, саад 
бэрхшээл 
болон өөрийн 
хязгаарыг 
март.

#26 $36.7 тэрбум
Фил Найт, Nike-ийн үүсгэн 
байгуулагч, АНУ-ын бизнес 
магнатБНХАУ-ын Эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлснээр 2020 

оны нэгдүгээр сарын 26-ны 13:40 цагийн байдлаар Хятад 
улсад шинэ коронавирусийн халдвараар 2012 хүн өвчилж, 
56 хүн нас барж, 324 хүн сэхээн амьдруулах тасагт 
эмчлүүлж байна. Бүрэн эдгэрсэн 49 иргэн эмнэлгээс 
гарчээ.

Одоогоор БНХАУ-ын Өвөр Монголд долоо, Манжуурт 
хоёр, Шилийн голд нэг, Эрээнд дөрвөн сэжигтэй 
тохиолдол бүртгэгдээд байна. 

Эрүүл мэндийн яам

Т.Намуунболор, ЗГМ сонин

Малайз улсад 14 жилийн 
өмнө харамсал тай   гаар амиа 
алдсан Ш.Ал тантуяа агсны аав 
С.Шаарийбуу гуайтай ярилцлаа. 
Энэ хүнтэй ярилцаж суухад 
“үхтэл үр харам” гэх үг өөрийн 
эрхгүй бодогдож байв. Магадгүй 
эцэг хүн л ингэж тэмцэж чадах 
байх. Тэр зөвхөн охиныхоо төлөө 
тэмцэж яваа аав биш. Тэр хүний 
эрхийн төлөө тэмцэж яваа, монгол 
хүний амь нас үнэ цэнтэй гэдгийг 
баталж яваа нэгэн. Хэчнээн 
олон эцэг, эх ийм тэмцэлд шар 
махтайгаа хатаж, шаналахаас өөр 
зүйл хийж чадахгүй суугаа бол. 
Энэхүү ярилцлагаар өнгөрсөн 
хугацаанд хэвлэлээр цацагдсан 
худал, үнэн мэдээллүүдийг нэг 
тийш болгож, тодорхой бус байсан 
олон асуудлын талаар мэдээлэл 
өгөхийг зорилоо.

-Ш.Алтантуяа агсны хэрэг 14 
жил дамнан үргэлжилж байна. 
УИХ-ын дарга Г.Занданшатар 
Малайзын парламентын дэд 
даргатай уулзаж, хоёр орны 
парламент хамтарсан ажлын 
хэсэг байгуулах санал тавьсан. 
Өнгөрсөн хугацаанд танд энэ 
хэргийг шийдвэрлүүлэхийн 
төлөө яваагүй газар, хандаагүй 
хүн цөөхөн байх? 

  Гэрэл зургийг Ж.Гэрэлчулуун



хэрэгтэй” гэжээ.
Халдашгүй байдлын дэд хороо 

шийдвэрээ гаргасан учраас энэ 
долоо хоногт Дэгийн хуулийн 
дагуу Н.Номтойбаяр гишүүний 
бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх 
эсэхийг Төрийн байгуулалтын 
болон Хууль зүйн байнгын хороо 
хэлэлцсэний дараа чуулганы 
нэгдсэн хуралдаанаар эцэслэн 
шийдвэрлэх юм.

Н.НОМТОЙБАЯР: 
Г.БАТХҮҮ АГСАНТАЙ 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ 
ШАЛГУУЛАХААР ЦАГДААД 

ГОМДОЛ ГАРГАНА

Харин УИХ-ын гишүүн 
Н.Номтойбаяр  Г.Батхүү агсны гэр 
бүлийнхний хийсэн мэдээлэлтэй 
холбогдуулан байр сууриа ийн 
илэрхийлсэн юм.  

-Би хууль зөрчөөгүй учраас 

өөрийн хүсэлтээр УИХ-ын 
гишүүний бүрэн эрхээсээ 
түдгэлзэхгүй. Г.Батхүү агсантай 

У
ИХ-ын гишүүний 
бүрэн эрхийг түд-
гэл зүүлэх ерөнхий 
про курорын саналыг 
хэлэлцэх хуулийн 

хугацаа аль хэдийн өнгөрсөн 
ч парламент Н.Номтойбаярын 
асуудлаар шийдвэр гаргаж 
чадаагүй л байна.

Өнгөрсөн баасан гарагт МАН-
ын бүлэг чуулганы хуралдаанаас 
хоёр цагийн завсарлага авч, 
энэ талаар гурван цаг гаруй 
ярилцсаны эцэст санал хураалт 
явуулалгүй нээлттэй орхиж, 
бүлгийн гишүүдийн олонхын 
саналаар бус Халдашгүй 
байдлын дэд хорооны хурлын 
шийдвэрийг дагах нь зөв 
гэдэг шийдэлд хүрсэн юм. 
Мөн хуралдаанд оролцсон 
МАН-ын дарга У.Хүрэлсүх  
Н.Номтойбаярын бүрэн эрхийг 
түдгэлзүүлэхийг бүлгийнхнээсээ 
шаардсанаас гадна түүнд хандан 
өөрийн санаачилгаар бүрэн 
эрхээсээ түдгэлзээд шалгуулах 
санал тавьсан байна. Харин УИХ-
ын гишүүн Н.Номтойбаяр хууль 
зөрчөөгүй, харин зодоон хийсэн 
асуудалдаа хариуцлага хүлээхэд 
бэлэн байна гэдгээ илэрхийлжээ.

МАН-ын бүлгийн хурлын дараа 
Халдашгүй байдлын дэд хороо 
хаалттай хуралдаж, ерөнхий 
прокурор Б.Жаргалсайханы 
мэдээ лэлтэй танилцан, 
Н.Номтойбаярын тайлбар 
няцаалтыг сонсжээ. Хоёр цаг 
хэлэлц сэний дүнд тус дэд 
хорооны таван гишүүн санал 
нэгтэйгээр гишүүний бүрэн 
эрхийг түдгэлзүүлэх нь зүйтэй 
гэж үзсэн юм. Дэд хорооны 
шийдвэрийн талаар тус хорооны 
дарга Ц.Нямдорж “Нэг талаас 
Н.Номтойбаяр гишүүнийг 
тойрсон хардлага сэрдлэг их 
байгаа, нөгөө талаас албан 
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Ц.Нямдорж: Ерөнхий прокурор цаашид гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцна

П.Батбөх, ЗГМ сонин

Н.НОМТОЙБАЯР 
БҮРЭН ЭРХИЙГ НЬ 
ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ 
ЭСЭХИЙГ ШИЙДЭХ 
ТӨРИЙН БОЛОН 
ХУУЛЬ ЗҮЙН 
БАЙНГЫН ХОРООНЫ 
ХУРАЛДААН УИХ-
ЫН ЧУУЛГАНЫГ 
НЭЭЛТТЭЙ ЯВУУЛАХ 
САНАЛ ГАРГАВ. 

холбоотой хэргийн талаарх 
мэдээллүүдийг шалгуулахаар 
цагдаагийн байгууллагад 
гомдол гаргаж байгаа. Сонинд 
нийтлэгдсэн 13 секундын бичлэг 
гэх мэдээллийн ард хэн байгааг 
шалгахад АПУ компанийн эздийн 
хамаарал бүхий этгээд Ж гэгч 
Номтойбаярыг гүтгэх гэрч хайж 
байгаа, иргэн Г цагдаагийн 
байгууллагад ажиллаж байсан 
хүнээр дамжуулан АПУ-гийн 
Батсайханд хэрэг болох хүнийг 
нэг тэрбумаар шагнана гэсэн 
байсан. Дээрх мэдээлэлд 
дүгнэлт хийхэд талийгаачийн 
ар гэрийнхэн онц ноцтой гэмт 
хэрэгт намайг алуурчин болгож 
яллах арга хэмжээг зохион 
байгуулалттайгаар явуулж 
байна. Тиймээс дээр дурдагдсан 
хүмүүсийг цагдаагийн байгуул-
лагад шалгуулна. Би полиг-
рафийн шинжилгээг хоёр удаа 
өгсөн. Гэтэл энэ дүгнэлтийг илт 
худал гуйвуулсан. Полиграфийн 
тестийн хүрээнд талийгаачийн 
унасан газраар явсан уу, цохисон 
уу гэх мэт маш олон зүйл асуусан. 
Ингэхэд миний хариулт 80-90 
хувь үнэн гэж гарсан. Ингэж 
гуйвуулж байгаагийн шалтгаан 
нь талийгаачийн дүү Дорнодод, 
хүүхэд нь Өвөрхангайд нэр дэв-
ших гэж байгаатай холбоотой. █

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ТЕГ ажилтнуудаа шалгаж эхэлсэн талаар мэдэгдэл гаргав
Тагнуулын ерөнхий газрын 

тусгай ажилтнууд албан 
хувцас, хэрэгсэл ашиглан ОХУ-
ын иргэнээс их хэмжээний 
мөнгө дээрэмдэж авсан 
тухай мэдээллийг цагдаагийн 
байгууллагаас нотолж, шалгаж 
буй талаар мэдэгдсэн. Харин энэ 
хэрэгтэй холбогдуулан ТЕГ-аас 
мэдэгдэл гаргажээ. Тус мэдэгдэлд 
“ОХУ-ын иргэнийг зэвсэг 
хэрэглэн дээрэмдсэн тагнуулын 

байгууллагын ажилтнуудыг энэ 
сарын 23-24-нд шилжих шөнө 
баривчилсан тухай мэдээлэл олон 
нийтийн сүлжээгээр цацагдсантай 
холбогдуулан дараах мэдэгдлийг 
хүргэж байна. Тагнуулын 
байгууллагын албан хаагчид 
Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд 
заасан гэмт хэрэгт холбогдсон 
байж болзошгүй асуудлын талаарх 
урьдчилсан мэдээллийн дагуу тус 
газраас цагдаагийн байгууллагад 

мэдээллийн дэмжлэг үзүүлж 
ажилласан. Эрүүгийн хэрэг 
шалгах ажиллагааг тагнуул, 
цагдаагийн байгууллага хамтран 
хэрэгжүүлж байна” гэжээ. Харин 
ЦЕГ-аас “ОХУ-ын иргэн Г, Монгол 
Улсын иргэн М нарыг 2020 оны 
нэгдүгээр сарын 13-ны өдөр үл 
таних дөрвөн хүн хүч хэрэглэн 
50 мянган ам.доллар, 2500 еврог 
дээрэмдсэн гэх мэдээллийн дагуу 
Эрүүгийн цагдаагийн албанаас 

мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж 
байгаа. Тодруулбал, Монгол 
Улсын иргэн Н, Д, М, Б нар уг гэмт 
хэргийг үйлдсэн байж болзошгүй 
нөхцөл байдал тогтоогдсон тул 
Эрүүгийн цагдаагийн газар, 
ТЕГ-тай хамтран мөрдөн шалгах 
ажиллагаа явуулж, 23-24-нд 
шилжих шөнө дээрх этгээдүүдийг 
дайчлан, баривчлан саатуулсан” 
хэмээн мэдээлжээ. █

  Гэрэл зургийг Ж.Гэрэлчулууун

ЗГМ: ТОВЧХОН
 ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

Швейцарын Давос хотноо 
Дэлхийн эдийн засгийн чуулганд 
оролцож буй Ерөнхийлөгч 
Х.Баттулга Сингапурын Ерөнхий 
сайд Ли Сянь Лун, Нидерландын 
Хаант улсын Ерөнхий сайд Марк 
Руттэ, Дэлхийн усны нөөцийн 
группийн дарга Пол Балкег нарыг 
хүлээн авч уулзжээ.

 ПАРЛАМЕНТ
УИХ-ын дарга Г.Занданшатарын 
ивээл дор Парламентын 
мэтгэлцээний үндэсний аварга 
шалгаруулах 11 дэх удаагийн 
тэмцээн өнгөрсөн амралтын 
өдрүүдэд Төрийн ордонд болов. 
“Үндсэн хууль ба Үндэсний 
язгуур эрх ашиг” уриатай тус 
тэмцээнийг УИХ-ын Тамгын 
газар, Монголын мэтгэлцээний 
нэгдсэн танхим, НЗДТГ хамтран 
зохион байгуулсан бөгөөд 48 
багийн 96 оролцогч өрсөлджээ.

 ХАРИЛЦАА
Монгол Улсаас ОХУ-д суугаа 
Элчин сайд Д.Даваа ОХУ-ын 
“Интер РАО-Экспорт” компанийн 
ерөнхий захирал М.И.Сергеевтэй 
уулзжээ. Уулзалтаар талууд 
Улаанбаатар хотын “ДЦС-
3” хүчин чадлыг шинэчлэн 
нэмэгдүүлэх төслийг хамтран 
хэрэгжүүлэхээр ярилцсан байна.

ПАРЛАМЕНТЫН ЖИГ ЖУГ

УИХ-ын гишүүн Ц.Цогзол-
маагийн нөхөр Эрчим хүчний 
хөгжлийн төвийн захирлаар 
ажиллаж байсан Ч.Саранжавт 
холбогдох хэргийг прокурорын 
байгууллагаас хянаж эхэлсэн 
нь сонгууль ойртсон энэ үед 
гишүүний улс төрийн карьерт 
хар сүүдэр тусгаж байгаагаас 
сайд асан бухимдах болсон 
хэмээн саарал ордныхон ярилцаж 
байна. Ч.Саранжавыг 118.9 сая 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт 
бүхий төслийн гүйцэтгэгч “ТБЕА 
Энержи Монголиа”  ХХК-тай гэрээ 
байгуулах, ажлын гүйцэтгэлийг 
баталгаажуулахдаа 50 сая 
төгрөгийн хахууль авсан гэх 
хэргээр шалгаж байгаа бөгөөд 
үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн гэх 
хэргийг прокурор хянаж эхэлсэн 
байна. Эрхэм гишүүний “эрх” 
нөхрийг “Улаанбаатар дулааны 
сүлжээ” ТӨХК-ийн удирдлагад 
томилоход Ц.Цогзолмаа 
гишүүнийг нөлөөлсөн гэх 
хардлага газар авч, карьерт нь 
сэв суулгасан удаатай. Тиймдээ ч 
мань гишүүний нөхөр жил хүрэл-
гүй ажлаа хүлээлгэн өгсөн юм. █  

Ц.Цогзолмаа 
гишүүний нөхөр 

эхнэрийнхээ 
карьерт дахин 

сэв суулгав

тушаал нь гишүүнийг шалгахад 
саад болж байна гэх байр суурь 
байгаа учраас түдгэлзүүлж 
байгаад шалгуулж, нэрээ 
цэвэрлээд авчихвал гэсэн 
үүднээс ийм шийдвэр гаргалаа. 
Ерөнхий прокурор дотор нь байгаа 
асуудлаар нарийн мэдээлэл 
өгөхгүй байна. Тиймээс ерөнхий 
прокурор санал оруулж ирсэн 
учраас үүнийхээ хариуцлагыг 
цаашдаа хүлээх байх” гэсэн юм. 
Харин Н.Номтойбаяр байр сууриа 
илэрхийлэхдээ “Халдашгүй 
байдлын дэд хороо хуулийн 
хүрээнд нотлох баримт дээр 
тулгуурлах биш, улстөржсөн 
шийдвэр гаргадаг юм байна. 
Надад хууль зөрчсөн үйлдэл 
байхгүй. Тиймээс одоо УИХ-аар 
хэлэлцэх явцыг нээлттэй явуулах 



Б.Мөнхзул, ЗГМ сонин

Х
ятадын Ухань хотод 
энэ сарын 15-нд 
өсвөрийн олон 
улсын тэмцээн 
болж, манай улсаас 

“Дэрэн” клубийн U11насныхан 
оролцон мөнгөн медальтай 
эх орондоо иржээ. Тав хоног 
үргэлжилсэн тэмцээнд оролцсон 
тамирчдыг залуу дасгалжуулагч 
Э.Өнөр-Эрдэнэ удирдсан бөгөөд 
дөрвөн хожил, нэг тэнцээ, хоёр 
хожигдол амссан байна. Гэхдээ 
тэд коронавирусийн голомт 
болсон хотыг зорьж тэмцээнд 
оролцсон нь нийгэмд багагүй 
шүүмжлэл дагууллаа. Тус 
багийн хүүхдүүд Ухань хотод 
хөл хорио тогтоохоос гурван 
цагийн өмнө амжиж эх орондоо 
ирсэн байна. Коронавирусийн 
далд үе 7-14 хоног үргэлжилдэг 

  Гэрэл зургийг С.Батсайхан

МОНГОЛ АЯЛАЛ КОМПАНИЙН АЯЛЛЫН ХУВААРЬ 

№ Аяллын чиглэл Аяллын хоног Аялалд гарах 
өдөр

1. Итгэлт Хамба-Улаан-
Үүдийн аялал

3 шөнө, 4 өдөр 01.23, 01.30
 

2. Дубай-Истанбул хотын 
аялал

7 шөнө, 8 өдөр 01.16, 01.30

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

02.13

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

02.13, 02.20

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

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

7. Бали арлын аялал 5 шөнө, 6 өдөр 01.21

8. Жининь-Хөх хотын 
аялал

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

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

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

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

02.6, 02.21

1. Дубай-Истанбул хотын 
аялал

7 шөнө, 8 өдөр 02.20

2. Тайланд улсын аялал 4 шөнө, 5 өдөр 02.22

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

02.20

4. Эрхүү хотын аялал 5 шөнө, 6 өдөр 02.22

5. Манжуур хотын аялал 8 шөнө, 9 өдөр 02.20

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

02.22

7. Вьетнам улсын аялал 5 шөнө, 6 өдөр 02.21 

8. Тэнгэрийн хаалганы 
аялал

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

02.20

9. Усан онгоцны аялал 10 шөнө, 11 өдөр 02.22

Цагаан сарын аяллын хуваарь
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“Дэрэн”-гийн багачуудыг 
шинжилгээнд хамруулж 

эхэлжээ

Араваши Э.Дөлгөөн 
зодог тайллаа

Цагаан сарын барилдаан цуцлагдах уу

Тэмцээнийг зохион байгуулагчид аюулгүй байдлыг нь 
хангана хэмээн амлажээ

бөгөөд одоогоор Эрүүл мэндийн 
яамнаас манай улсад уг вирусийн 
тохиолдол бүрт-
гэгдээгүй байгаа 
гэж мэдээлээд 
байгаа билээ. 
Тэгвэл “Дэрэн” 
баг тай холбогдон 
энэ талаар тод-
руулахад “Ухань 
хот руу тэмцээнд 
оролцсон нь 
үнэн. Энэ бол 
маш том тэмцээн. 
Бид тэм цээ нийг 
зохион байгуу-
лагчидтай хол-
бог доход “асуу-
далгүй, аюулгүй 
байдлыг сайтар 
хангана” гэсэн 
учраас очиж 
тоглоод ирсэн. Ирсний дараа 
Эрүүл мэндийн яам болон 

холбогдох албаны хүмүүс 
бидэнтэй ярьж хүүхдүүдээ 

шинжилгээнд хам-
руулахыг сануулсан. 
Шинжлэх тест нь 
ирсэн учраас манай 
хүүхдүүд ХӨСҮТ-д 
ш и н ж и л г э э н д 
хамрагдаж эхэлсэн. 
Хариу албан ёсоор 
гараагүй. Гэхдээ 
Мон голд ирсэн 
даруйдаа зарим 
хүүхэд “Интермед” 
эмнэ лэгт шин жил-
гээнд хамрагдсан ч 
ямар нэгэн сэжиг-
тэй тохиолдол 
гараа гүй. Бид өнөө-
дөр албан ёсоор 
мэдэгдэл хийнэ” 
гэв. Ухань хотыг 

зорьсон багийн бүрэлдэхүүнд 
10 гаруй хүн багтсан байжээ. █

Монголын сүмоч Араваши 
Дөлгөөн зодог тайлжээ. 
Тэрбээр улсын начин, 
чөлөөт бөхийн дэлхийн 
аваргын хүрэл медальт 
Л.Эрхбаярын хүү юм. 2002 
оны арваннэгдүгээр сард 
“Арайсо” дэвжээнээс 
анх мэргэжлийн сүмод 
барилдсан тэрбээр 2014 
оны нэгдүгээр сард дээд 
зиндаанд дэвшиж, Монголын 
21 дэх дээд зиндааны бөх 
болж байлаа. Хамгийн дээд 
цол нь маэгаширагийн 2. 
Мэргэжлийн сүмод нийт 
493 даваа, 461 унаатай. 
Дээд зиндаанд 21 башё 
барилдахдаа 138 давж, 173 
унаж байв. Зүүн өвдөгний 
бэртлийн улмаас 2019 оны 
есдүгээр сард макүшитад 
унаж, Кюүшюү, Хацү башёд 
барилдаагүй. Энэ тэмцээнд 
банцүкэ нь макүшитагийн 
барууны 48 дугаарт 
бичигдэж байлаа. Араваши 
Э.Дөлгөөн хэвлэлийн 
хурлын үеэр “Харамсах 
зүйл байхгүй. Өвдгөндөө 
мэс засал хийлгэсэн ч өвчин 

нь арилсангүй. Хацү башё 
эхлэхээс өмнө зодог тайлах 
талаар бодож, багштайгаа 
зө в л ө с ө н.  Х а м г и й н 
дурсгалтай барилдаан 
бол 2014 оны нэгдүгээр 
сарын тэмцээний 14 дэх 
өдөр Тамасүкаг давж, 
жюүрёод анх удаа 50 
хувийн амжилт үзүүлсэн 
барилдаан. Давчихаад 
хувцас солих өрөөнд 
ороод асгартал уйлснаа 
санаж байна. Цаашдаа юу 
хийхээ нухацтай бодно. 
Одоо юуны өмнө сайхан 
амармаар байна” гэжээ. 
Аравашигийн зодог тайлах 
ёслол тавдугаар сарын 
31-нд Кокүгикан ордонд 
болно. █

Болзошг үй эрсдэлээс 
сэргийлэх үүднээс гуравдугаар 
сарын 2-ныг хүртэл нийслэл 
хотод олон нийтийг хамарсан 
арга хэмжээ зохион байгуулахыг 
хориглолоо. Үүнд, хурал цуглаан, 
урлаг, соёлын тоглолт, бүх төрлийн 
спортын тэмцээн, аялал зугаалга, 
компьютер тоглоомын газар болон 
бага насны хүүхдийн тоглоомын 
газрууд багтаж байгаа юм. 
Үүнтэй холбогдуулан ирэх сарын 
1-нд зохион байгуулах холимог 
тулааны тэмцээнийг гуравдугаар 
сарын 7 хүртэл хойшлуулжээ. 
Мөн продюсер Б.Чинбат болон 

түүний гэргий дуучин Ц.Сарнай 
нарын эмчилгээнд зориулсан 
хандивын “Аравт”, “Никитон 
ба түүний найзууд” гэсэн хоёр 
тоглолт мөн л гуравдугаар сар 
хүртэл хойшиллоо. Яг өдийд ид 
үргэлжилж буй сагсан бөмбөг 
болон футзалын хүүхдийн лиг ч 
журам гарсантай холбогдуулан 
түр хугацаанд завсарлаж байна. 

Мөн кино театрууд 18-аас 
доош насныханд үйлчлэхгүй 
аж. Түүнчлэн ирэх сарын 
29-нд нээлтээ хийх “Анна 
Каренина”, ирэх сарын 23-
ны сар шинийн барилдаан ч 

хойшлогдож магадгүй байна. 
Энэ талаар Монголын үндэсний 
бөхийн холбооны дэд тэргүүн 
Ц.Магалжаваас тодруулахад 
“Цагаан сарын барилдааныг 
Монголын үндэсний бөхийн 
холбоо дангаараа зохион 
байг у улдагг үй.  Төрийн 
ёслолын алба хамтран зохион 
байгуулдаг учраас эцсийн 
шийдвэр гараагүй байна. 
Удахгүй тодорхой болох 
байх” гэв. Харин Улсын драмын 
эрдмийн театраас дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг ойрын хугацаанд 
олон нийтэд хүргэх аж. █

“Эрүүл мэндийн 
яам болон 
холбогдох 
албаныхан ярьж 
хүүхдүүдийг 
шинжилгээнд 
хамруулахыг 
сануулсан. 
Шинжлэх 
тест нь ирсэн 
учраас хүүхдүүд 
ХӨСҮТ-д шин-
жилгээнд хам-
рагдаж эхэлсэн” 
гэв.
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НАЖИБАД ОДОО БУРХНААС 
ГУЙХ ГАНЦ Л ЗАМ ҮЛДСЭН. 

ГЭХДЭЭ НҮГЭЛ ХИЙСЭН 
ХҮНД БУРХАН БАЙСАН Ч 

ТУСАЛДАГГҮЙ ЮМ 

-Хэргийн захиалагч нь хэн 
бэ гэдэг л чухал болохоос хэн 
үйлдсэн бэ гэдэг нь чухал биш. 
Нэгэнт Нажиб захиалагч нь 
мөн учраас эрх мэдэлтэй байх 
үедээ өөрийгөө яллахгүй гэдэг 
нь тодорхой. Аз болж 2018 оны 
сонгуульд сөрөг хүчин ялсан. 
Энэ ялалтад Малайзын ард 
түмэнд илгээсэн миний захидал 
ч нөлөөлсөн. Сонгуулийн 
дараахан Малайзын Ерөнхий 
сайдтай уулзахаар болсон 
юм. Яг энэ үед Ерөнхийлөгч 
Х.Баттулга анх удаа Малайз 
улс руу иргэ нийхээ амь нас ныг 
нэхэж, захидал ил гээ сэн нь 
хэргийн үйл явцад чу хал нөлөө 
үзүүлсэн. Ма лайзын Ерөн хий 
сайд Ма хат хир над тай уулзахдаа 
про куророо дуу даад “Би энэ 
хэргийг шу  даргаар шийд вэр лээ-
сэй гэж хүсэж ирсэн. Тиймээс 
тан тай уулзахаар шийд лээ. Би 
Нажибаас ямар нэг байд лаар 
өш хонзон ава хыг хүсээгүй. 
Шударга үнэ нийг л хүсэж бай-
на. Хэргийг хуу лийн дагуу шал -
гах болно. Мөн танай улсын 
Ерөнхийлөгч на  дад захидал ил-
гээсэн. Малайз, Монгол Улсын 
ха рилцаа царцанги байдалд 
ороод бай на. Нажиб бол миний 
шавь. Түүнийг энэ улсыг цаашид 
авч явах хүн гэж бэлтгэсэн 
боловч талаар боллоо. Одоо-
гоор тогтоог доогүй байгаа ч 
улсын сан хөм рөгийг шамшиг-
дуул  сан гэх мэдээлэл ирсэн” 
гэж хэлсэн. 

Энэ өдрийг хүртэл манай ул-
сын өндөр албан тушаалтнууд 
иргэнийхээ амь насаа алд сан 
хэргийг шударгаар шийдвэр-

С.Шаарийбуу: 
Монгол хүнээр 

оролдвол 
осолтой гэдгийг 
малайзчуудад 

харуулах хэрэгтэй
Би Ерөнхийлөгчтэй уулзах хүсэлт гар гасан. 

Намайг хүлээн авч, дахин уулзана гэдэгт найдаж байна

лүүлэхийн төлөө юу ч хийгээгүй. 
Би цөхөртлөө явсан. Одоо ч 
хэргийн процесс зогсонги бай-
далд ороод байна. Сүүлд УИХ-
ын дарга энэ талаар Малайзын 
парламентын дэд даргад улам-
жилсанд талархаж байна. Ирэх 
долоо хоногт намайг хүлээн авч 
уулзана гэлээ. Энэ ажил зүгээр 
нэг бичиг төдий биш. Малайзаас 
манай УИХ-ыг тогтоол гаргаж, 
илгээхийг хүссэн юм билээ. 
Амжилттай бол вол хоёр орны 
пар ламентаас хамтар сан ажлын 
хэсэг байгуулж, шүүх хурал 
шударгаар явагдах эсэхэд 
хяналт тавих бо ломж той. 
Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга энэ 
асуудалд анхаарал хандуулбал 
ганц надад биш ард тү мэнд 
ч хэрэгтэй. “Улс орон маань 
иргэнийхээ амь насыг хам-
гаалдаг юм байна. Анхаардаг 
цаг үе иржээ” 
гэдгийг ха-
руулах болно.

С.Зоригийн 
хэргийн ма-
т е  р и а  л ы г 
Олон улсын 
парламентын 
хол бооноос 
ш а х а л т 
ү з ү ү л с -
ний үндсэн 
дээр нууцын 
зэргээс гар-
гасан юм 
билээ. Шри-
Лан кын тө-
л ө ө  л ө г ч 
на дад энэ 
тухай хэлж, 
зөвлөгөө өг-
сөн.  Хоёр 
орны пар ла-
мент хамтран 
а ж и л л а ж , 
олон улсын 
а н  х а а р а л д 
өрт вөл энэ 
бай гууллагаас 

дэмжлэг авч, шу-
даргаар ший-
дэгдэх болом-
жийг нэмэгдүүлнэ 
гэсэн үг. Олон 
улсын прак-
тикт ч ийм жи-
шээ бий. Би 
Ерөнхийлөгчтэй 
уулзах хүсэлт 
гар гасан байгаа. 
Намайг хүлээн 
авч, дахин уул-
зана  гэдэгт 
найдаж байна. 

-Одоо хэргийн 
нөхцөл байдал 
ямар байна. 
Эрүү гийн хэрэгт 
б ү р  д ү ү л с э н 
б а  р и м т у у д ы г 
иргэ ний хэрэгт 
хэрэгсэхгүй гэж 
үз сэн юм билээ. 
Энэ талаар тод-
руулахгүй юу?

-Иргэний хэр-
гийн ажиллагаа 

явагдаж байгаа. Малайзад 
Англи-Саксоны эрх зүйн систем 
үйл чил дэг учраас эрүүгийн 
хэрэгт авагд сан баримтыг 
иргэний хэ рэгт хэрэглэх 
боломжгүй. Уг нь энэ системд 
өөрчлөлт оруулсан боловч 
малайзууд өнөөг хүртэл хэргийг 
гацааж, гүрийсээр байна. 
Иргэний хэрэгт баримт шинээр 
бүрдүүлбэл өнгөрсөн хугацаанд 
цуглуулж дуудсан бүх гэрчийг 
цуг луулахаас эхлээд асар их цаг 
хугацаа, хөрөнгө мөнгө шаар-
дагдана. Тэр бүх зардлыг би 
барагдуулах ёстой. Хөгшин би 
юу өгөх вэ дээ. Надад улсаас 
өгсөн хоёр өрөө байрыг би хэрэг 
хөөцөлдөх хугацаанд аль хэдийн 
зарж үрсэн. Хэвтрийн хөгшнөө 
аваад түрээсийн байр дамжиж 
л амьдарч байна. 12 дугаар 
са рын 18-ны өдөр би иргэний 
хэргээ түдгэлзүүлсэн байгаа. 
Нэхэмжлэлээ шинээр гаргана.  

-Эрүүгийн хэргийн тухайд? 
-Эрүүгийн хэргийн тухайд На-

жибыг аллага захиалсан гэдгийг 

  Гэрэл зургийг Ж.Гэрэлчулуун

Малайзаас манай 
УИХ-ыг тогтоол 
гаргаж, илгээхийг 
хүссэн юм билээ. 
Амжилттай 
болвол хоёр орны 
парламентаас 
хамтарсан ажлын 
хэсэг байгуулж, шүүх 
хурал шударгаар 
явагдах эсэхэд хяналт 
тавих боломжтой. 
Ерөнхийлөгч, УИХ-ын 
дарга энэ асуудалд 
анхаарал хандуулбал 
ганц надад биш ард 
түмэнд ч хэрэгтэй. 
“Улс орон маань 
иргэнийхээ амь 
насыг хамгаалдаг юм 
байна. Анхаардаг цаг 
үе иржээ” гэдгийг 
харуулах болно.

батлах, шалгах үйл ажиллагаа 
явагдаж байна. Аллага үйлдсэн 
офицер Азила Хадрид 2019 оны 
10 дугаар сарын 17-ны өдөр 
“Ерөн хий сайд асан Нажиб, 
Бат лан хамгаалахын сайд Мус-
са нар өөрт нь үүрэг өгсөн” 
гэж мэдүүлсэн. Харин аллагыг 
захиалгаар үйлдсэн нэг офицер 
нь өнөөг хүртэл Австралид 
орогнож байна. Нажиб сүмийн 
өмнө очиж, коран судар дээр 
гараа тавиад би энэ хэргийг 
үйлдээгүй гэж тангараг өргөсөн 
байна лээ. Нажибын тангараг 
өр гөх хэмжээ дууссан. Түүнд 
бурхнаас гуйх ганц л зам үлдсэн. 
Гэхдээ нүгэл хийсэн хүнд бурхан 
байсан ч тусалдаггүй юм. 

ЭХ ОРОН НЬ ИРГЭНЭЭ 
ХАЯСАН ГЭДГИЙГ МИНИЙ 

ОХИНЫ ХЭРЭГ ХАРУУЛСАН

-Нажиб Ерөнхий сайд бай-
хаа больсон ч хэргийн явц 
удааш ралтай байгаа нь юутай 
холбоотой вэ? 
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Монголчууд 
өөрсдөө 
Малайзын 
иргэнийг 
хороосон мэт 
хүлцэнгүй 
байсан үе бий. 
Үүний цаана 
өчнөөн наймаа 
нуугддаг. Тэр 
ч бүү хэл их 
хэмжээний 
нөөцтэй алтны 
ордоо 30 жилийн 
лицензтэй нь 
хамт Нажибт 
бэлэглэсэн 
байдаг.

Энэ хэрэгтэй холбоотой маш олон хүн амиа алдсан. Би тэнд очоод хэд хэдэн буудал дамжиж, 
зугатааж байсан ч удаа бий. Шүүх хурлын дараа хэргийн талаар сурвалжилсан 20 гаруй сэтгүүлчийг 
хорьсон байсан.

2008 ОНД 
БАГИНДАГ 
ЦАГААТГАХАД 
МОНГОЛЫН ТӨР 
ХАРИУЦЛАГАГҮЙ 
МЭДЭГДЭЛ 
ГАРГАЖ, ХЭРГИЙН 
ШИЙДВЭРТ 
АЛБАН ЁСООР 
НӨЛӨӨЛСӨН. 
ДАРАА НЬ 2014 
ОНД АЛУУРЧИН 
ХАДРИГ АВСТРАЛИ 
РУУ ЦАГААЧЛАХАД 
Ч ЮУ Ч 
ДУУГАРААГҮЙ. 
2018 ОН ХҮРТЭЛ 
МОНГОЛЫН ТӨР 
ЧИМЭЭГҮЙ БАЙХ 
ДААЛГАВРАА 
БИЕЛҮҮЛСЭЭР 
ИРСЭН. 

-Малайзад шашны хууль гэж 
бий. Тэр хуулийн дагуу шашны 
сүм нь төрөөсөө хэрэгтнийг 
ху дал дан авах боломжтой. Энэ 
хуу лиар шийтгэвэл хүзүүнд нь 
хүнд дөнгө зүүж, насан туршид 
нь сүмийн шал угаалгах юм. 
Нажиб өнгөрсөн 12 жилийн 
хугацаанд хэ рэгтэй холбоотой 
баримтуудыг ч үгүй хийж 
ирсэн. А.Р.Багиндатай хамт 
байсан, хэргийг харсан гол 
гэрчийг 2018 онд зүрх нь өвдсөн 
нэрээр эмнэлэгт хэвтүүлж 
бай гаад хөнөөсөн. Охины 
маань ясны хэлтэрхийнээс 
ДНХ-ийн шинжилгээ авсан 
эмч ор сураггүй алга болсон. 
Хө  нөөхөөр авч явахад хамт 
бай сан гэх эмэг тэй мөн сураг-
гүй. Миний өмгөөлөгч Кар-
пал Сингхийг ч бас машинаар 
дайрч хөнөөсөн. Энэ хэргийг 
илч лэх гүйн тулд Нажиб байж 
бо лох бүх л муу муухайг хийж 
байна. Дээрээс нь малайзууд 
тө рийнхөө нэр нүү рийг бодож 
байгаа юм. Энэ улсад 61 жил 
ноёрхсон, гурван сая ги шүүнтэй 
Малайзын үндэсний нам нэр 
төрөө бодохгүй гээд яах вэ. 

-Цаазын ялыг гүй цэтгэхгүй 
бай сан нь ч бас На жиб тай хол-
боо той юу? 

-Нажиб Абдул Разак 
Багиндагаа  цагаатгаж, 
Англи руу гаргасан. Мөн 
аллага үйлдсэн хам гаалагчаа 
Австрали руу гаргаж, энэ хэ рэгт 
холбоотой гол гэрчүүдийн амийг 
бүрэлгэсэн. Гэтэл Малайзад 
байгаа этгээд “Бид хоёр нэг 
хүнийг хам  тарч алсан. Аюул -
тай тагнуул гэ сэн тушаал аваад 
түүнийгээ л гүйцэт гэ сэн. Ту шаал 
биелүүлс нийхээ төлөө нэг нь 
Австралид цагаадаж, нөгөө нь 
цаазлуулах ёсгүй” гэж хаандаа 
захи дал бичиж, өршөөл гуйсаар 
байсан. Энэ хэрэгтэй холбоотой 
маш олон хүн амиа алдсан. Би 
тэнд очоод хэд хэдэн буудал 
дамжиж, зугатааж байсан ч удаа 
бий. Шүүх хурлын дараа хэргийн 
талаар сурвалжилсан 20 гаруй 
сэтгүүлчийг хорьсон байсан. 

-Манай төрийн өндөр албан 
тушаалтнууд энэ хэрэгт хол-
богдож, хэргийг шийдвэрлэх 
процесст саад учруулсан 
гэлээ. Үүнийг тодруулахгүй 
юу? 

-Манай нэр нөлөө бүхий 
хүмүүс өнгөрсөн 12 жилд энэ 
хэрэгт маш их нөлөө үзүүлсэн. 
Нөлөөлөх нөлөөлөхдөө дандаа 
хор болж байсан. Эцэст нь 
би аргаа бараад, надад тус 
болохгүй юм бол битгий ус 
болооч гэж гуйж байлаа. Энэ 
хэргээр хөлжсөн, авлига авсан 
бүх хүний баримт надад бий. 
Нажибын тухай ярих бүрт 
Монгол руу маш их мөнгө орж 
ирдэг байсан. 2006 оны 11 
дүгээр сард миний нисэж ирсэн 
онгоцоор монгол мөнгөөр хоёр 
тэрбум төгрөгтэй тэнцэх бэлэн 
мөнгөтэй Малайзын хоёр иргэн 
Монголд бууж, хэвлэлийн хэн тэй 
уулзсан бай даг. 

Манайхан ч овс гоотой юм 
билээ. Тэр үеийн хэвлэлүүд 
охины минь тухай хар бараан, 
худал хуур маг мэдээ ца цаж, 
мөнгө ав сан баримт нь ч байдаг. 
2008 онд Нажибын тус лах 
Багиндаг цагаатгахад ч ма най 

улсаас ал бан ёсоор нө  лөөлсөн. 
Түү  гээр ч зогсох гүй Аллах тэнгэ-
рээ сээ асуух нэ  рийдлээр түү-
нийг суллахад 
юу ч дуугаралгүй 
өнөөдрийг хүр лээ. 
Энэ нь тэ дэнд ял 
зав ших, цаг хожих 
боломж олгосон.

-Та улстөр чид-
тэй холбоотой 
баримтуудыг дэл-
гэх үү? 

-Разак Нажиб, 
түүний эхнэр Рос-
мах Монсар нарыг 
улсынхаа асар их 
баялгийг завшсан 
гэж шүүж байгаа. 
Малайз улсын 
үндэсний хөгжлийн 
сангаас 60 тэрбум 
ам.доллар завшсан 
юм билээ. Түүнтэй 
адил хул гайчдын 
нүгэл нү дээ олно. 
Энэ бол цаг хугацааны л 
асуудал. Мон голчууд өөрсдөө 

Малайзын иргэнийг хороосон 
мэт хүл цэнгүй байсан үе бий. 
Түүний цаана өчнөөн наймаа 

нуугд даг. Тэр ч бүү 
хэл их хэмжээний 
нөөцтэй алтны 
ор доо 30 жилийн 
ли цензтэй нь 
хамт Нажибт 
бэлэглэсэн байдаг. 
Ийм байдлаар 
зарагдсан олон 
уурхай байгаа. 
Авлигатай тэмцэх 
газар анхааралдаа 
авна биз. “Үхэхдээ 
үхэр буугаа тавина 
гэгчээр Нажиб 
өөрт нь тусалсан 
м о н г о л ч у у д ы г 
илчлэх байх” 
гэж Малайзын 
хэвлэлээр бичиж 
байна. Манайхан 
Н а ж и б т а й 
найзалж, мөнгө 

салгадаг боломж дууссан 
гэдгийг хэлье. 

-Шүүх хуралд оролцоход 
маш их зардал гардаг. Өн-
гөрсөн ху гацаанд танд төрөөс 
санхүү гийн ямар нэг дэмжлэг 
үзүүлсэн үү? 

-Хэрэв би АНУ-ын иргэн 
байсан бол энэ хэрэг аль хэдийн 
шийдэгдэх байсан. Манайхан 
өөрсдийгөө “жижиг орны 
зовлон” гэх үгээр өмгөөлдөг. 
Гэхдээ миний охины хэрэг эх 
орон нь иргэнээ хаясан гэдгийг 
харуулсан. Хүн л бол хүн. 
Алддаг. Манай улс Малайзтай 
эрх зүйн гэрээгүй. Албан ёсны 
консулын газар ч байхгүй. Хаа 
байсан Тайландын арал дээр 
байгаа Элчин сайд нь хариуцдаг 
төдий. Иргэн нь тэнд үхнэ үү, 
үрэгдэнэ үү, зарагдана уу хамаа 
ч байхгүй. Байдал ийм л байна. 
Хүний эрхийн байгууллагууд, 
тусална барина гэдэг зарим 
хүн, ер нь хэн ч бодит үнэнг 
туулаагүй, зовлонг нь мэдэхгүй. 
Надад яамнаас нэг удаа мөнгөн 
дэмжлэг үзүүлсэн.  

   18



АЙХТАР ӨВЧИН 
ГАРСАН ТУХАЙ Ч 
СОНССОН Л ДОО 

Хөвсгөл аймгийн Улаан-
Уул сумын иргэн

Б.Бархас:
-Ах нь урд шөнө авто-

бусаар ирлээ. 40 гаруй 
хүнтэй авто бусаар л ирлээ 
дээ. Сургууль, цэцэрлэгийг 
түр хаа хаар болсон тухай 
мэдээлэл ав лаа. Зурагт, 
радио гоор Хятадад айхтар 
өвчин гарлаа гэсэн мэдээлэл 
ярьж байхыг сонс сон. Гэхдээ 
яг нарийн зүй лийг мэдэхгүй 
л байна. Эмч нар амны 
хаалт зүү гэж ярьж байсан. 
Одоогоор ах нь зүүгээ -
гүй байгаа. Манай нутагт 
зөвлөж, сэрэмж лүүлээд 
байгаа нь алга. Хөдөө орон 
нутагт сүртэй арга хэм жээ 
аваагүй л байсан шүү дээ.

ХАНИАДНЫ ТАЛААРХ 
МЭДЭЭЛЛИЙГ 

СОШИАЛААС Л АВЧ 
БАЙНА 

Хан-Уул дүүргийн иргэн 
А.Мөнгөншагай: 

-Эхний ээлжинд гараа 
сайн ариутгаж, амны 
хаалт зүү гээд байгаа шүү 
дээ. Гэртээ этилийн спирт 
цацаж ариутга гэсэн байх 
аа. Манай гэрийн ойр 
хавийн эмийн сангаас 
амны хаалт олддоггүй. 
Аргаа бараад “Бөмбөгөр” 
худал дааны төвийн 
ойролцоох эмийн бөөний 
төвүүдээс сураг лаж явна. 
Энэ хавиар нэг удаагийн 
амны хаалт тасарсан юм 
байна. Олдохгүй юм. Орсон 
эмийн сан бүр л байх гүй, 
дууссан гэж байна. Амны 
хаалтныхаа хангалтыг 
сайж руулахгүй бол ховор-
доод эхэлчихэж. Хятадад 
гар сан вирусийн тархал тын 
талаарх мэдээл лийг сошиа-
лаас л авч байна. Мэдээ-
лэл нь хэдэн янз болж л 
өөрчлөгдөөд байх юм. 

АВСТРАЛИ 
ЯВАХ ТАСАЛБАР 

ЗАХИАЛЧИХСАН, САНАА 
ЗОВООД БАЙНА 
Хэнтий аймгийн иргэн 

В.Ваанжилцэрэн: 
-Шинэ төрлийн вирус 

тархсан талаар мэдээлэл 
авсан. Гараа сайн ариутга, 
амны хаалт хэрэглэ гэж 
зөв лөөд байгаа шүү дээ. Гол 
нь хүүхдүүдээ урьдчилан 
сэргийлэх талаар арга 
хэмжээ авч байна. Дархлаа 
сайжруулах витамин, аарц, 
чацар гана  уулгах, гарыг 
нь тогтмол угаалгах гээд. 
Хувийн ариун цэвэр сайн 
сахивал ямар ч өвчнөөс урьд-
чилан сэргий лэх боломж-
той л гэж боддог юм. Би 
хоёрдугаар сарын 17-нд 
Бээжингээр дайрч Австрали 
явах тасалбар захиал  чихаад 
байгаа. Тухайн үед явуулах 
болов уу, яах бол гэж  
санаа зовниж байна. Хүүх-
дүүд Австралид амьдар-
даг болохоор тэдэн дээрээ 
очмоор байх юм. Гэтэл ийм 
хэцүү өвчин гарчих юм аа. 

Б.Гандолгор, ЗГМ сонин
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Н
эг үеэ бодвол мон-
гол чууд аминдаа 
хайртай болжээ. 
Эмийн сангуудаар 
орж амны хаалт, 

гар ариутгагч сурсан олны хөл 
тасрахгүй байна. “Бөмбөгөр” 
худалдааны төвийн замын урд 
хэсэгт орших эмийн бөөний төвүүд 
хөл хөдөлгөөнтэй байлаа. Хүн 
бүрийн сурагласан амны хаалт 
нүдний гэм болжээ. Ганц хоёр 
газар 300-400 төгрөгийн үнэтэй 
байна. “Мөнхийн тун” компани нэг 
удаагийн амны хаалт үйлдвэрлэж 
буй ч  24 цагаар ажиллаад ч 
захиалгаа дийлэхгүй байгаа 
талаар эмийн санч нар нь хэлж 
байв. Тус салбар бямба гарагт 
35 мянган ширхэг амны хаалт 
борлуулсан бол ням гарагийн 
өглөө 10 мянган ширхгийг хүлээж 
аваад дуусчээ. Мөн гар ариутгагч 
этилийн спирт эрэлт ихтэй байна. 
Одоогоор 9000 ширхэг гар 
ариутгагч захиалсан хэмээлээ. 
Иргэн Н.Баатар “Эмийн бөөний 
төвүүдээр ороод нэг удаагийн 
амны хаалт авч чадсангүй. Аргаа 
бараад үнэтэйг нь худалдаж авлаа. 
Амны хаалт ховор бараа болжээ” 
хэмээн ярьж зогслоо. 

“Фарм трейд”-ийн эмийн сан-
чаас хижээл насны эмэгтэй ийн 
гуйж зогсов. “Амны хаалт ганц 
ширхгийг зарчихаач, энд хайрцагт 
зөндөө харагдаад байна шүү дээ” 
гэхэд “Тусгай захиалгатай бараа 

Нэг удаагийн амны хаалт үйлдвэрлэдэг “Мөнхийн тун” компани  24 цагаар ажиллаад ч 
захиалгаа дийлэхгүй байна

байгаа юм аа эгч ээ, эмнэлгээс 
урьдчилан захиалга өгсөн учраас 
тоо ёсоор нь баглаж тавьчихаад 
байна” хэмээн хариулж байхтай 
тааралдав. Гудамжаар алхаж буй 
хүмүүсийн дийлэнх нь амны хаалт 
зүүсэн харагдсан. Өвчлөхгүйн 
тулд хүн бүр ийн хичээж байна. 
Зарим эмийн сан 
нэг хүнд амны хаалт 
таван ширхгээс илүү 
өгөхгүй гэдгээ хэлж 
байлаа. “Монос” 
группийн эмийн 
бөөний төвд ч мөн 
амны хаалт тасарчээ. 
Тус эмийн сангийн 
хөтөч нь “Амны 
хаалт бямба гарагт 
дууссан. Манайх 
үйлдвэрлэдэггүй. 
Өөр газраас авдаг 
болохоор ерөн-
хийдөө хомсдоод 
байна. Өглөөнөөс 
хойш амны хаалт сураглаж 
ирсэн хүмүүсийг хоосон буцааж 
байна” гэж ярилаа. Иргэд амны 
хаалтны эрэлд гарч эмийн бөөний 
төвүүдийг нэгжин сураглаж явав. 
Зарим эмийн сан амны хаалтны 
эрэлт нэмэгдсэнийг далимдуулж 
үнийг нь хоёр дахин нэмж, 300 
болгожээ. 

Аминдаа хайртай бусдыг 
хүндэтгэдэг хүмүүс амны хаалт 
сураглаж явахад зарим хэнэггүй 
нөхдөд  гудамжинд нусаа нийж, 
цэрээ хаяж байв. Ийм бүдүүлэг 
хүмүүст арга хэмжээ авах 

хэрэгтэй бололтой. 
ХАНИАДНААС БОЛЖ МАХНЫ 

ҮНЭ НЭМЭГДЭЭГҮЙ 
“Бөмбөгөр” худалдааны төв олны 

хөлд дарагджээ. Тус худалдааны 
төвөөр үйлчлүүлэгчдийн олонх нь 
амны хаалтгүй яваа харагдлаа. 
Сургууль, цэцэр лэгийн үйл ажил-

лагааг зогсоож, 
хүүхдүүдээ олон хүн 
цугларсан газраар 
авч явахгүй байхыг 
а н х а а р у у л с а н 
хэдий ч эцэг, эх-
чүүд үл ойшоов. 
Зах дотор нааш, 
цааш хөлхөлдөх 
хүмүү сийн дунд 
хүүхдүүд нэлээд 
байлаа. Ханиадны 
сургаар адууны мах 
гүйлгээтэй байна, 
үнэ ч нэмэгдсэн 
гэсэн мэдээллийн 
мөрөөр лавлахад 

махны худалдаачид “Тэгтлээ 
ховордоогүй байна. Өнөөд рийн 
борлуулалт жирийн өдрийнхтэй л 
ижил байна. Адууны мах 10 мянга, 
үхрийн мах 9000 төгрөг байгаа” 
гэсэн хариулт өглөө. 

Харин урд хөршөөс оруулж 
ирсэн тахианы махны үнэ үл 
ялиг нэмэгджээ. Тахианы мөч 
14 хоногийн өмнө килограмм 
нь 8000 төгрөгийн үнэтэй 
байсан бол 9000 болж мянган 
төгрөгөөр өсчээ. Тахианы цээж 
мах килограмм нь 14000 болсон 
байна. █

ДАРХЛАА САЙН 
БАЙВАЛ ӨВЧЛӨХГҮЙ 

ГЭЭД БАЙГАА БИЗ ДЭЭ

Сонгинохайрхан 
дүүргийн иргэн 

М.Нямдаваа:
-Хүүхдэдээ амны хаалт 

зүүлгэж байна. Янз бүрийн 
вита мин уулгах ямар байд-
гийг мэдэхгүй юм. Эмчийн 
зааврыг дагах нь л зөв байх. 
“Урд хөршөөс өвчин ороод 
ирлээ” гээд цуураад байгаа. 
Үнэн эсэхийг нь сайн 
мэдэхгүй л байна. Арай 
ч ороод ирчихээгүй байх 
гэж найдаад байна. Хил, 
гаалиар халуунтай хүмүүс 
оруулж ирээд буцаасан 
сураг байсан. Тэгэхээр 
дор бүртээ л урьд чилан 
сэргийлэх арга хэмжээ 
авах нь зөв байх. Дархлаа 
л сайн байвал өвч лөхгүй 
гээд байгаа биз дээ. █

ЗГМ: НЭГ АСУУЛТ

-Хятадад тархсан коронавирусийн талаар та ямар 
мэдээлэлтэй байгаа вэ. Урьдчилан сэргийлэх ямар дэглэм 
мөрдөж байна вэ?

Амны хаалт сонгохдоо 
нэг удаагийнхыг худалдаж 
авах хэрэгтэй. Хэрэв удаан 
хэрэглэхийг нь сонгож авсан 
бол байнга угааж ариутгах 
нь чухал. Нэг удаагийн амны 

хаалтыг хоёр цаг тутамд солих 
ёстой. Амны хаалтаа зүүхдээ 
цагаан талыг нь дотогш, цэнхэр 
талыг нь гадагш нь харуулна. 
Цагаан тал нь амьсгалаас 
үүдсэн уурыг шингээж, 

цэнхэр талд нь ус, тоосонцор 
нэвтрүүлдэггүй онцлогтой. 
Амны хаалтаа солихдоо зөвхөн 
нэг талаас нь авч хогийн сав 
руу хийнэ. Дараа нь гараа 
сайтар ариутгах хэрэгтэй. █

Амны хаалтыг хэрхэн хэрэглэх вэ
ЗГМ: ЗӨВЛӨГӨӨ 

Иргэд амны 
хаалтны эрэлд 
гарч эмийн 
бөөний төвүүдийг 
нэгжин сураглаж 
явав. Зарим 
эмийн сан амны 
хаалтны эрэлт 
нэмэгдсэнийг 
далимдуулж 
үнийг нь хоёр 
дахин нэмж, 300 
болгожээ. 

Амны хаалт ховор 
бараа боллоо 

  Гэрэл зургийг Ж.Гэрэлчулуун
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У
лсын онцгой комисс 
баасан гарагт ху-
рал даж, ерөн хий 
бо ловс ролын бүх 
сур гууль, цэцэр -

лэ гүү дийг өмчийн хэлбэр хар-
гал зах гүйгээр карантилах 
шийдвэрийг гаргасан. 

Тэгвэл өчигдөр буюу ням гарагт 
Засгийн газар ээлжит бусаар 
хуралдан их дээд сургууль, 
МСҮТ-үүдийг мөн гуравдугаар 
сарын 02-н хүртэл хичээллэхгүй 
байхаар болсныг Шадар сайд 
Ө.Энхтүвшин мэдээллээ. 

Манай өмнөд хөршөөс дэгдсэн 
коронавирусийн халдвараар 
1956 хүн /өчигдөр 12:00 цагийн 
байдлаар/ өвчилсөн байгаагаас 
56 хүн нас баржээ. БНХАУ-аас 
гадна Макао, Хонконг, Япон, 
БНСУ, Сингапур, Австрали, 
Вьетнам, Тайланд, Австрали, 
Тайвань, Непал, Францад энэ 
өвчний вирус илэрсэн. Агаар 
дуслын болон ахуйн замаар 
халдварладаг шинэ төрлийн 
өвчнийг тархалт маш хурдтай 
байгаа төдийгүй Монгол Улс 
өндөр эрсдэлтэй улсын нэгд 
тооцогдож буй. Хэдийгээр 
манайд энэ өвчний тохиолдол 
илрээгүй ч Манжуур, Жилинь, 
Хөх хот, Эрээн зэрэг Монголын 
хил орчимд ойр газруудад 
илэрсэн нь халдвар тархах 
магадлал өндөр гэж үзэхэд 
хүргэж байгаа аж. 

Мөн Засгийн газраас Хятадын 
хил орчмоор явган болон авто 
тээврээр зорчих хөдөлгөөнийг 
хязгаарлах асуудлыг энэ сарын 
31-ний дотор шийдэх аж. Харин 
галт тэрэг болон агаарын 
тээврийн зорчих хөдөлгөө-
нийг хязгаарлахгүй гэдгийг 
Ө.Энхтүвшин хэлэв. 

Түүнээс гадна олон нийтийг 
хамарсан арга хэмжээ зохион 
байгуулахгүй байхыг аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нарт 
даалгажээ. Үүнд хурал, цуглаан, 
урлаг спортын үйл ажиллагаа, 
уралдаант тэмцээн, компьютер 
тоглоомын газар, тоглоомын 
төвүүд хамрах аж. 

Дэлхийн эрүүл мэндийн 
байгууллагаас энэхүү вирусийн 
тархалтыг БНХАУ-ын дотоодын 
онц байдлын асуудал гэж 
үзэж буй бөгөөд одоохондоо 
олон улс дахь тархалтад 
үргэлжлүүлэн хяналт тавьж 
ажиллахаар болсон. 

Харин манай улсын хувьд бараг 

Б.Сэлэнгэ, ЗГМ сонин

НИЙТЛЭЛЧИЙН БУЛАН

“Гоц”-ын голомт хажууд тул 
Монгол Улс өндөр эрсдэлтэйд оров 

Удаан хугацааны амралтын хохирогч нь төгсөх ангийн 
сурагчид байдгийг мартаж болохгүй

гэхэд сүүлийн гурван жил ямар 
үзүүлэлттэй байгааг хүснэгтэд 
харуулав.

Эндээс харвал 2018 оны 
байдлаар сурагчид хамгийн 
багадаа физикийн хичээл дээр 
100 хувиас 23.1 оноотой байна. 
Хамгийн өндөр оноотой нь 
Монгол хэлний хичээл 53.2 буюу 
аль ч хичээл дээр сурагчдын 
дундаж оноо 60 оноонд хүрч 
чадаагүй байгаа юм.

2016 онд мөн чанарын судалгаа 
хийж байсан Боловсролын 
үнэлгээний төв сурагчдын 
сурлагын чанарын үзүүлэлт 
тун хангалтгүй байна гэсэн 
дүгнэлтийг өгч байж.

Гэтэл 2018 онд гэхэд 2016 оны 
дунджаас гурван хичээл буюу 
Монгол хэл, нийгэм, физик 
гэсэн хичээлийн оноо буурсан 
үзүүлэлттэй байна. Сурлагын 
үзүүлэлт ийм тааруу байгаа 
нь боловсролын хүртээмж, 
багшийн чадвар, боловсролын 
хөтөлбөрийн тогтвортой бус 
байдал нөлөөлдөг гэж багш, 
сурагч, эцэг эхчүүд бүгд хэлдэг. 
Үүн дээр багш нарын ажил хаялт, 
урт хугацааны карантин зэрэг 
гэнэтийн шийдвэрүүд ч нөлөөлж 
байгааг санах хэрэгтэй. 

Түүнээс гадна сургууль, 
цэцэрлэгийг карантилснаар 
хүүхэд өдрийн цагаар эзгүй-
дэж, эцэг эх, асран хамгаа-
лагчийн хувьд хүүхдээ ажил 
албандаа дагуулж явах, гэрт нь 
цоожлох, хүүхдийг харах хүнгүй 
үлдээх, ажлын цагт хоцрох, 
бүтээмж буурах, цалин хөлсний 
маргаанд орох зэрэг асуудал 
гардаг. Ядаж л хүүхэд түлэгдэх, 
угаартах, тогонд цохиулах....
зэрэг эрсдэлүүдэд өртөхгүй 
байх баталгааг эцэг эхчүүд өгч 
чаддаггүй. 

Тиймээс хүүхдийг аль болох 
гэрт нь эзэнгүй байлгахгүй, 
хамгаалагдах, сурч хөгжих 
нөхцөлийг хангахын тулд Засгийн 
газар дорвитой арга хэмжээ авах 
ёстой. █

ХИЧЭЭЛЭЭ ГҮЙЦЭД 
СУДАЛЖ АМЖААГҮЙ 
ТӨГСӨГЧИД 
ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ 
ШАЛГАЛТАД 
ТААРУУ ДҮН 
АВДГИЙН ЖИШЭЭ НЬ 
ӨНГӨРСӨН ЖИЛИЙН 
БАГШ НАРЫН АЖИЛ 
ХАЯЛТААР ИЛЭРСЭН.

2019 ОНД УЛСЫН 
ХЭМЖЭЭНД 
МАТЕМАТИКИЙН 
ШАЛГАЛТ ӨГСӨН 
ТӨГСӨГЧДӨӨС 
ЕРДӨӨ ТАВАН 
ХҮҮХЭД 800 
ОНОО АВЧ 
БАЙСАН

багш нарын ажил хаялтаар 
илэрсэн. Тухайн жилд улсын 
хэмжээнд математикийн шалгалт 
өгсөн төгсөгчдөөс ердөө таван 
хүүхэд 800 оноо авч байсныг энд 
дурдъя. 

Мөн Боловсролын үнэлгээний 
төвөөс чанарын үнэлгээг 
тодорхойлох зорилгоор авдаг 
шалгалтын оноо ч анхаарахгүй 
орхиж болохгүй харагдаж 
байна. Тус төвөөс сурлагын 
чанар ямар байгааг жил бүр 
сурагчдаас түүвэрлэн судалдаг 
байна. Тухайлбал, 2017 онд 
энэ судалгаанд 100 сургууль 
хамрагдаж байсан бол 2018 онд 
121 сургуулийн 5, 9, 12-р ангийн 
46,286 сурагчийг хамруулжээ. 

Энэхүү чанарын үнэлгээний 
шалгалтаар 12-р ангийнхан 

2016 2017 2018

Монгол хэл 54.9 44 53.2

Математик 27.3 28.2 27.5

Англи хэл 33.7 37.7 46

Нийгэм 43.3 49.4 42.5

Хими 21.8 20.2 25.6

Физик 32.3 37.7 23.1

Биологи 24.7 26.3 32.2

Газар зүй 38.3 35.5 42.5

Боловсролын үнэлгээний төвөөс чанарын үнэлгээг 
тодорхойлох зорилгоор авдаг шалгалтын оноо
(оноор)

Эх сурвалж: Боловсролын үнэлгээний төв 

л онц байдал зарлаж, хөл хорио 
тогтоосон нь түргэдсэн алхам 
болчихлоо гэсэн байр суурь гарч 
байна. Тэр тусмаа гуравдугаар 
улирлын хичээл эхлээд ердөө 
долоо хонож байхад бүх шатны 
сургууль, цэцэрлэг, коллеж, 
МСҮТ-ийг бүтэн сар гаруйн 
хугацаанд хааж байгаа нь 
сурагчдад хичээлийн хоцрогдол 
үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. 

Хэдийгээр Засгийн газраас 
цахим болон теле хичээл 
заах үүргийг БСШУСЯ-нд 
өгсөн ч одоохондоо бэлтгэл 
ажил хангагдах төдий байна. 
Өөрөөр хэлбэл, цахим болон 
теле хичээлийн хөтөлбөрийн 
агуулгыг гаргах, видео хичээ-
лээ бэлтгэх, сурагчдад ямар 
хуваариар заах зэрэг нь 
тодорхой бус байна. 

Хотын дарга С.Амарсайхан 
“Карантинд өмчийн хэлбэр 
харгалзахгүй бүх сургуулийг 
хамруулна” гэж мэдэгдсэн. 
Өөрөөр хэлбэл, өмнө нь томуу-

гийн тархалтын улмаас сурагч-
дын хоёрдугаар улирлын амрал-
тыг долоо хоногоор сунга хад 
зарим хувийн сургууль “Хичээ-
лийн хөтөлбөр, агуулга нь 
Монголынхоос өөр” гэдэг 
шалтгаанаар хичээлээ эхлүүлж 
байсан юм. Харин энэ удаа дээрх 
шиг үйлдэл гаргасан хэнбугайг 
ч “Монгол төрийн бодлогыг 
сөрсөн” гэж үзэн хатуу хандахаа 
мэдэгдсэн билээ. 

Гэвч аливаа зүйл хоёр 
талтай. Удаан хугацааны 
амралтын хохирогч нь төгсөх 
ангийн сурагчид байдгийг 
мартаж болохгүй. Хичээлээ 
гүйцэд судалж амжаагүй 
төгсөгчид элсэл тийн ерөнхий 
шалгалтад тааруу дүн авдгийн 
жишээ нь өнгөрсөн жилийн 

  Гэрэл зургийг С.Батсайхан
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ЗГМ: ТОВЧХОН
 АРИЛЖАА

Монголын хөрөнгийн бирж баасан 
гарагийн үнэт цаасны арилжаагаар 
18 компанийн 907,212 ширхэг 
хувьцаа арилжлаа. Энэ өдөр долоон 
компанийн хувьцааны ханш өсөж, 10 
компанийнх буурав. 

 ИНДЕКС

0.31 
Хувь. ТОП 20 индекс 0.31 хувиар 
буурч, зах зээлийн үнэлгээ 2.6 их 
наяд төгрөг боллоо.

 ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

4.6 

Mянга. Манай улсад 2019 оны 12 
дугаар сарын 31-ний байдлаар 
гадаадын 95 улсын 4.6 мянган 
иргэн хөдөлмөрийн гэрээгээр 
болон цалин, хөлс, орлого олох 
зорилгогүйгээр сайн дурын ажил 
хийж байна.

 НИЙГМИЙН ДААТГАЛ
Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 
2019 онд өмнөх оноос 419.5 тэрбум 
төгрөгөөр өсөхөд тэтгэврийн 
даатгалын сангийн орлого 365.6 
тэрбум төгрөгөөр, эрүүл мэндийн 
даатгалын сангийн орлого 27.7 
тэрбум төгрөгөөр өссөн нь голлон 
нөлөөлжээ.

ЭДИЙН ЗАСАГ
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2040 он гэхэд тэтгэврийн насны хүмүүсийн 
тоо ажиллах хүчнээс давна

Татварын шинэ хуулийн процессын журмууд 
батлагдагдахгүй байх нь маш аюултай

Хятадын вирус - урт хугацааны эдийн 
засгийн аюул

McDonald’s, Starbucks вирусийн улмаас 
Хятад дахь зарим салбараа хаалаа 10

Б.Мөнх-Эрдэнэ, ЗГМ сонин

Дэлхийн эдийн засгийн чуулганаар уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн эсрэг нэг их наяд мод тарихаар болов

Аж үйлдвэрийн IV хувьсгал нэг тэрбум 
хүнийг шинэ ур чадварт сургана

Ногоон эдийн 
засагт хөрөнгө 
оруулалт 
хийхийг 
хөрөнгө 
оруулагчдад 
уриаллаа.

Дэлхийн эдийн засгийн 50 
дахь удаагийн чуулганы 
индрээс АНУ-ын төрийн 
тэргүүн Дональд Трамп 
“Гутранги үзэлтнүүд биш 
өөдрөг хараатай хүмүүсийн 
цаг үе ирж байна. Айдас 
эргэлзээ нь урагш алхахад 
дэмжлэг болохгүй. 
Боломжийг гартаа атгаж, 
бодит алхам хийх цаг болсон” 
хэмээн мэдэгдлээ. Энэхүү 
чуулганд оролцогчдын таван 
хувь буюу 199 нь тэрбумтнууд 
байв. Тэдний хөрөнгийн 
үнэлгээ нийтдээ хагас их наяд 
ам.доллар хүрнэ гэж Bloomb-
erg мэдээллээ. 

“Төр засгийн тэргүүнүүд болон 
бизнесийн магнатууд, оюун са-
наа ны манлайлагчид нэг дор 
уул заж болох ганц газар бол 
дэл хийн эдийн засгийн чуулган”  
гэж ОХУ-ын тэрбумтан Алишер  

Ус манов  онцолсон юм. Жил бүр 
дэлхий нийтийн анхаарлын төвд 
болж өнгөрдөг энэхүү чуулганд 
53 орны төр, засгийн тэр гүүн 
хүрэлцэн ирж оролцлоо. Тэд ний 
аюулгүй байдлын зардалд 9.3 сая 
ам.доллар зарцуулсан 
байна. 

Давтамж нь ойртсон 
байгалийн гамшигт үзэгд-
лүүд болон дэлхийн уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн 
эсрэг их гүрнүүд нэгдэж, 
нэг их наяд мод та рих 
санаачилгад АНУ бус-
дыгаа манлайлан орол-
цохоо энэ үеэр зар лав. 
Үүнээс гадна ирэх 10 жилд 
аж үйлд вэрийн IV хувьсгалын 
үед шаардагдах ур чадварт 
нэг тэрбум хүнийг сургах, үүнд 
төр, хувийн хэвшлийн орол-
цоо нэн чухал болохыг Даво-
сын чуулганыг санаалагч Клаус 
Шваб цохон тэмдэглэлээ. Өн-
дөр технологийн ноёрхол хүчээ 

авч, автоматжуулалтын эрин 
үед хөдөлмөр эрхлэгчдийг ши нэ 
ур чадварт сургах асуудал хур-
цаар тавигдаж байгааг тэрээр 
оролцогчдод сонордуулсан юм. 

Хөдөлмөрийн зах зээлд гарч 
буй дээрх өөрч-
лөл  тийг даван 
туу лахад улс ор-
нуудын санаа-
чилга, тэр тусмаа 
бизнесийн сал-
ба рын манлай-
лал чухал боло-
хыг илтгэгч нар 
онцолж байв. 
Тэрч лэн дэл-

хийн дулаарал нийгэм, эдийн 
зас гийн хамгийн том сорилт бо-
лоод байгааг 50 дахь удаагийн 
чуулган асуудал болгон хөндлөө. 
Дэлхийн дулаарлын улмаас жил 
бүр 20 сая хүн орон гэрээ орхин 
явахад хүрчээ. Мөн агаарын 
хэм аж үйлдвэржилтийн өм нөх 
үетэй харьцуулахад 1.1 хэмээр 

дулаарсан байна. Тий мээс зо-
хион бай гуулагчид болон төр 
зас гийн тэргүүн нар ногоон 
эдийн засагт хө рөнгө оруулалт 
хийхийг хө рөн гө оруулагчдад 
уриалсан юм. 

Тогтвортой ертөнцийн төлөө 
энэ нь хийж болох хамгийн том 
алхам гэдгийг онцолж байв. АНУ, 
Хятадын хооронд өрнөж буй ху-
дал дааны маргааныг цэгцлэх 
эхний хэлэлцээр нааштай 
болсныг энэ удаагийн чуулганы 
оролцогчид онцлон тэмдэглэсэн. 
Эдийн засгийн тогтвортой хөгж-
лийг бий болгохын тулд хүрээлэн 
буй орчин, уур амьсгалын өөрч-
лөлтийн эсрэг дорвитой тэмцэх 
шаардлага бидэнд тулгарч бай на. 

Дэлхийн эдийн засгийн чуул-
ганд урилгаар оролцож боло-
хоос гадна тус форумын гишүүд 
орол цох боломжтой байдаг. Ги-
шүүнчлэлийн хураамж 60-600 
мянга ам.доллар хүртэлх төл-
бөртэй аж. █



У.Түвшинбаяр, ЗГМ сонин

Тэтгэврийн сангийн алдагдлын хэмжээ 2030 онд ДНБ-ий 
долоон хувьд хүрэхээр байна

Г
ерманы канцлер Отто 
Фон Бисмарк иргэдийг 
хөдөлмөрийн чадвараа 
алдах үед ядууралд 
оруулахгүй байх үүд -

нээс нийгмийн даатгалын тог-
толцоог анх нэвтрүүлсэн. Энэ нь 
тухайн үеийн капиталист системд 
бий болсон томоохон ололт байв. 
Гэвч энэ нь хүн бүрт хүр тээмж-
тэй биш байсан тул олон улс 
тэт гэврийн тогтолцоогоо 140 
жи лийн хугацаанд нийт гурван 
удаа шинэчилж байжээ. Өнөөдөр 
Герман улс орлогын дахин хуваа-
рилалт болон хуримтлалын 
хосол сон тогтолцоотой байна. 

1998-2005 оны хооронд шил-
жил тийн эдийн засагтай ихэнх 
орон тэтгэврийн тогтолцоондоо 
шинэчлэл хийсэн байдаг. Тухайл-
бал, Казахстан 1998, Унгар 
1998, Польш 1999, Латви 2001, 
Болгар 2002, Хорват 2002, Эс-
то ни 2002, ОХУ 2002 онд тус 
тус шинэчлэл хийжээ. Харин 
манай улс 140 жилийн өмнөх эв, 
хамтын зарчмаар санхүүждэг 
тогтолцоог одоо ч ашигласаар 
байна. Өнөөдрийн ажиллаж бай-
гаа иргэн ирээдүйд хэдэн төг-
рөгийн тэтгэвэр авах нь тодор-
хойгүй байна. Олон улсын 
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СИСТЕМИЙН ХУВЬД 
ХАМГИЙН САЙН 
НЬ ГОЛЛАНД УЛС. 
ТЭТГЭВЭР НЬ 3-4 
ӨӨР ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС 
БҮРДЭЖ БАЙХ 
ЖИШЭЭТЭЙ. АНГЛИ 
УЛСЫН САРЫН 
ТЭТГЭВРИЙН 
ХЭМЖЭЭ 
ДУНДЖААР ТАВАН 
САЯ ТӨГРӨГ. ХАРИН 
МОНГОЛ УЛСЫНХ 
340 МЯНГАН 
ТӨГРӨГ.

ДЭЛХИЙН ЗАХ 
ЗЭЭЛИЙН ГОЛЛОХ 

ИНДЕКСҮҮД

ДОТООДЫН ЗАХ 
ЗЭЭЛИЙН ГОЛЛОХ 
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  Гэрэл зургийг Ж.Гэрэлчулуун

2040 он гэхэд тэтгэврийн 
насны хүмүүсийн тоо ажиллах 

хүчнээс давна

хөдөл мөрийн товчоо болон 
Дэлхийн банкнаас Монгол Улс 
өнөөгийн тогтолцоогоороо 
цаашид явбал ДНБ-ий хоёр 
хувьтай тэнцэж буй тэтгэврийн 
сангийн алдагдлын хэмжээ 
2030 онд долоон хувьд хүрнэ 
гэдгийг тооцжээ. Энэ нь эдийн 
засгийн хямралд хүргэх дүн юм. 

Манай улсын хувьд тэтгэв-
рийн тогтолцоогоо шинэчлэхгүй 
бол цаашид тэтгэврийн хэмжээ 
эрс буурч, тус сангийн алдагдал 
өсөхөөр байна. Мөн бага хамраг-
далт, сангийн алдагдал, сангийн 
үр ашиггүй менежмент, орлогын 
дахин хуваарилалтын болон 
нэрийн дансны тэтгэврийн уял-
даагүй байдал, тэтгэврийн бага 
орлого зэрэг асуудал үүснэ гэд-
гийг Олон улсын хөдөлмөрийн 
товчоо болон Дэлхийн банкны 
судалгаанд анхааруулжээ.  

Иймээс “Тэтгэврийн ре-
форм” ТББ-аас тэтгэв рийн 
ши нэчлэлийн талаар хэ лэл-
цүү  лэгийг өнгөрсөн баасан 
га рагт зохион байгуулсан 
юм. Тус хэлэлцүүлэгт “Мандал 
даат  гал” компанийн ТУЗ-ийн 

дарга, эдийн засагч Ө.Ганзориг, 
Мон голын хөрөнгийн биржийн 
гүй  цэтгэх захирал Х.Алтай, 
СЭЗИС-ийн багш, эдийн за-
сагч Ж.Дэлгэрсайхан, МУИС-
ийн багш, эдийн засагч 
Ч.Хаш  чулуун, “Ард капитал” 
ком па нийн гүйцэтгэх захирал, 
Мон голын үнэт цаасны арилжаа 
эрхлэгчдийн холбооны удирдах 
зөвлөлийн дарга Б.Өлзийбаяр, 

“Мета Глобал Инк” компанийн 
үүсгэн байгуулагч Г.Цэдэнрагчаа 
нар оролцов.

Хэлэлцүүлгийг нээж эдийн 
засагч Ч.Хашчулуун “Тэтгэврийн 
реформ хийгээгүй бараг ганц 
улс нь Монгол гэж бол но. Мон -
гол Улсад төрөлт ааж  маар 
багасаж, 2040 он гэ хэд тэт-
гэврийн насны хү  мүү сийн тоо 
ажиллах хүч буюу залуучуудын 
тооноос давах хандлагатай 
байна. Хувь хүнд ирж байгаа 
тэтгэврийн хэм  жээ маш багаас 
гад на тэтгэврийн даатгалын сан-
гийн алдагдал жил бүр 500 тэрбум 
төгрөг болж байна. Цаашид ч 
төсөвт үзүү лэх дарамт тэр хэрээр 
нэ  мэг   дэнэ. Мөн хувь хүмүүс ху-
вийн тэтгэврийн хөтөлбөрт хам-
рагдаад, хуримтлал хийгээд явах 
боломж эрх зүйн хувьд хаалт -
тай байна. Иймд тэтгэврийн ши-
нэчлэлийг зайлшгүй хийх хэ рэг-
тэй” хэмээн онцолсон юм.  

Харин дараагийн илтгэгч бо-
лох Санхүү Эдийн Засгийн Их 
Сургуулийн багш, эдийн за сагч 
Ж.Дэлгэрсайхан “Өндөр наст-
нууд ядуу байгаа нь тэт гэврийн 

тог толцоотой ха маа ралтай” 
гэв. Тухайлбал, тэт гэврийн 
даат   галтай холбоотой гар гаж 
байгаа улс төрийн шийд вэрүүд 
нь тэтгэврийн даатгалын тогтол-
цоог улам доройтуулж байгааг 
онцолсон юм. “Тэтгэврийн систем 
нь эрсдэлээс хамгаалсан байх 
ёстой. Монгол Улсын хувьд ямар 
тог толцоотой байгаа нь эргэл-
зээтэй. Одоогоор бид цалинд 
суу рилсан тогтолцоотой бай-
на. Энэ нь тэтгэврийн тэгш бус 
байдлыг бий болгодог. Мон гол 
Улсын иргэн тэтгэвэрт гаран-
гуутаа шууд ядуу төвшин рүү орж 
байна” хэмээн тэр хэлсэн. 

Эдийн засагч, шинжээч Г.Бат-
зориг “Европт тэтгэврийн нас-
ны хүмүүс гавьяаныхаа ам-
ралтаар аялж, бусдад хандив 
өгч, дэлгүүр хэсэж, дарс шимж 
өнгөрүүлдэг. Гэтэл манайд 20-
30 жил ажиллаад шууд нийг-
мийн эмзэг давхарга руу шилж-
дэг. Системийн хувьд хамгийн 
сайн нь Голланд улс. Тэтгэвэр 
нь 3-4 өөр эх үүсвэрээс бүрдэж 
байх жишээтэй. Англи улсын 
сарын тэтгэврийн хэмжээ дунд-
жаар таван сая төгрөг. Харин 
Монгол Улсынх 340 мянган 
төг рөг. Тэтгэврийн хамгийн сайн 
тогтолцоо бол хуримтлалын тог-
толцоо. Юуны өмнө гавьяаныхаа 

амралтад гарсан бол улсын 
нийгмийн хамгаалал авах ёстой. 
Энэ нь тэтгэврийн тогтолцоонд 
заавал байна. Хоёрт, цалингаасаа 
шимтгэл төлөхөд тухайн иргэний 
дансанд нь орж байх ёстой. 
Гуравт, хэрвээ залуудаа сайн 
орлого олбол сайн дураараа 
нэмээд төлөх боломжтой” гэжээ. 

Харин эдийн засагч, судлаач 
Г.Ганзориг “Хуримтлалын тог-
толцоо руу шилжихийн тулд 
эх  ний ээлжинд төрөөс сан хүү-
жилт авах хэрэгтэй байна. Сар 
бүр цалингаасаа 17 хувийг 
нийг мийн даатгалд төлнө. Үүн 
дээр нэмэлтээр таван хувийг 
өөрийн тэтгэврийн дансандаа 
хуримтлуулна. Таван хувь гэдэг 
зарим хүнд гайгүй байж болох 
ч зарим хүнд их хэмжээний 
дарамт болдог. Энэ таван 
ху вийг төр төлж байгаад ху-
римт  лал үүссэний дараа иргэд 
өөрсдөө таван хувиа төлөх 
боломжтой. Ин гэснээр нэг сая 
төгрөгийн ца линтай бол тэтгэвэрт 
гараад ч нэг сая төгрөгөө авна. 
Улсын төс вөөс гарах мөнгө ч 
буурна” хэмээв. █
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Өнгөрсөн онд 
ӨМӨЗО нүүрсний 
олборлолтоороо 
БНХАУ-д тэргүүлсэн 
бол Шаньси мужийн 
олборлолтын өсөлт 
огцом буурсан 
байна. 2019 оны нийт 
үзүүлэлтээр ӨМӨЗО-ы 
нүүрсний гарц 8.5 
хувиар нэмэгдэж, 1.04 
тэрбум тонн болжээ. 
Харин Шаньси мужийн 
нүүрсний гарц 1.7 
хувиар нэмэгдэж, 
634 сая тонн болсон 
байна. Энэ нь 2018 онд 
нүүрсний олборлолтын 
хэмжээ 13 хувиар өсөж 
байсантай харьцуулахад 
бага дүн юм. Өнгөрсөн 
оны нэгдүгээр сард 
Шаньси мужийн 
нүүрсний уурхайд осол 
гарсны дараа аюулгүй 
ажиллагааг чангатгаж, 
хяналт шалгалтаа 
нэмэгдүүлсэн байна. 
Улмаар мужийн нийт 
нүүрсний уурхайн 
40 хувь нь аюулгүй 
ажиллагаа талаасаа 
эрсдэлтэйд тооцогдсон 
юм. Үүнээс гадна 
БНХАУ-ын коксжих 
нүүрсний импорт 12 
дугаар сард 2018 оны 
мөн үеэс 45.7 хувиар 
буурч, 1.7 сая тонн 
болсон талаар тус 
улсын гаалийн газар 
мэдээллээ. 

Т
атварын системийн 
ш и н э ч  л э л и й н 
талаар бизнесийн 
удирд лагын док тор, 
эрхзүйч Б.Лхагва-

жавтай ярилцлаа. Тэр бээр 
татварын шинэ хууль хэрэгжиж 
эхэлсэн ч процес сын журмууд 
өдий болтол батлагдаагүй 
болохоор татварын системийн 
өөрчлөлтийн үр дүнг амсаж 
чадахгүй болчих вий хэмээн 
эмзэглэж буйгаа илэрхийлэв. 

  

-Өнгөрсөн онд нүүрс, зэсээс 
орлогоо голлон бүрдүүлнэ гэж 
төлөвлөж байсан. Нүүрсний 
борлуулалтыг 42 сая тонн гэж 
төсөөлсөн ч мөн л хүрэхгүй 
байх магадлалтай. Ямар 
зохицуулалт хийснээр энэ 
алдааг залруулах боломжтой 
вэ?    

-Дэд бүтцийн асуудлаа ший-
дээ гүй байж 42 сая тонн нүүрс 
борлуулна гэдэг хэцүү. Мөн 
алтны тухайд 30 хувийн ал даг-
далтай байгаа. Энэхүү алдагд-
лыг татварын системийн 
өөрч лөлт нөхөх байх гэсэн 
хүлээлттэй байна. Энэ сарын 
1-нээс Татварын багц хууль 
өөрч лөгдсөн. Үүнийг дагаад 28 
хуульд өөрчлөлт орж байгаа. Уг 
нь өдийд процессын 43 журам 
Хууль зүйн яамаар батлагдаад 
амьдрал дээр хэрэгжиж эхэлсэн 
байх ёстой. Эхний сургалтууд 
явах ёстой байтал Татварын 
ерөнхий газрын сайтад төсөл 
хэвээрээ л байна. Өмнөх 
бүртгэлийн систем дуусаад 
энэ сарын 1-нээс шинэ систем 
эхэлж байгаа. Үүнд бэлтгэлгүй 
байгаа нь татварын системийн 
өөрчлөлтийн үр дүнг амсаж 
чадахгүй болчих вий гэж 
болгоомжлоход хүргэж байна. 

-Одоогоор бодит байдал 
дээр хэрэгжсэн журмууд 
алга. Энэ журам батлагдахгүй 
удсаар байтал дараагийн 
цикл рүүгээ орчих вий гэсэн 

Татварын шинэ хуулийн 
процессын журмууд 

батлагдагдахгүй байх нь 
маш аюултай

Б.Дашням, Шинжээч

Т.Элиса, Шинжээч

М.Золбоо, Шинжээч

ТЕГ-ын дарга УИХ-аас илүү эрх мэдэл эдлэн хууль өөрчлөөд байна

Аргентины шинэ Ерөнхийлөгч 
литийн олборлолтыг нэмэх 

төлөвлөгөөтэй байна

Аргентины шинэ Ерөнхий-
лөгч Альберто Фернандес 
литийн олборлолт болон 
экспортыг нэмэгдүүлэхэд 
анхаарч эхэллээ. Тус улс 
жилд ойролцоогоор 30 мян-
ган тонн лити олборлож бай-
гаа аж. 

Харин экспортын орлогыг 
нэмэгдүүлэх Ерөнхий лөгчийн 
санаачилгын хүрээнд ли тийн 
карбонатын жилийн олбор-
лолт 139 мянган тонн хүрч 
өсөж магадгүй байна. Дахин 
цэнэглэх боломжтой цэнэг 
хураагуурын үйлдвэрлэлд 
ашигладаг энэхүү металлын 
үнэ 2018 оны дунд үед түү-

хэн дээд цэгтээ хүрч өсжээ. 
Харин түүний дараа цахил-
гаан автомашины борлуулалт 
олон улсад хумигдсантай 
зэрэгцээд үнэ нь буурсан юм.

Аргентин улс хэрэг лээнд 
нэвт рүүлэх боломжтой 
литийн нөөцөөрөө дэлхийд 
гурав дугаарт орж байна. 
Альберто Фернанде-
сийн засаг захиргаа өм-
нөх Ерөн хийлөгчийн зах 
зээлд чиглэсэн шинэчлэ-
лийг үргэлжлүүлэх бод-
лого баримт лахгүй байгаа 
юм. Мөн газрын тос, лити 
зэрэг байгалийн баял-
гийн нөөцөөсөө илүү ихээр 
худалдах шаардлагатай гэж 
үзэж байна. 

УУЛ УУРХАЙ

ӨМӨЗО нүүрсний 
олборлолтоороо 
БНХАУ-д  
тэргүүллээ

гаргахад хэрэггүй баримт болж 
таарна. Мөн татвар буцааж авах 
жижиг аж ахуйн нэгжүүдэд тавих 
үндсэн шаардлага бол НӨАТ-
ын тоног төхөөрөмжтэй байх. 
Энэ нь байхгүй бол хөн гөлөлт 
чөлөөлөлтөө эдэлж ча дахгүй 
гэсэн үг. Энэ мэт тех никийн 
шинж чанартай олон асуудал 
байна. 

ахуйн нэгжийн орлогын албан 
татварын нэлээд хэдэн үндсэн 
зарчим өөрчлөгдсөн байгаа. 
Өмнө нь НӨАТ-ын системийн үр 
дүнд сүүлийн гурван жилд бүх 
төрлийн татвар 20-25 хувиар 
давж биелсэн. Одоо татварын 
багц хуулийн дараагийн шинэч-
лэл бол ханалтын цэгийг өсгөх 
ёстой. 

Татва рын баазаа өр гөтгөж, 
хялбар шуулс наар түүхий эдийн 
баялгаасаа алдаж байгаа 
орлогыг нөхөх бололцоо гарч 
ирэх юм. Сүүлийн хэдэн жил 
нийтийн санхүүг цуг луулдаг 
зүйлээ онолын меха низмын 
хувьд сайжруулаад бай на. 
Гэхдээ нийтийн мөнгөний 
дахин зарцуулалт улстөрчдийн 
эрхшээлд байсаар байна. 
Үүний жишээ бол тэтгэврийн 
зээлийн асуудал. Нийтийн 
мөнгийг цуглуулж, буцаагаад 
зарцуулахдаа хамгийн дээр 
байгаа улстөрчийн хүсэл 
зоригоор хуваарилалт хийвэл 
дахин алдах магадлалтай.             

-Зарим журам батлаг даа-
гүйтэй холбоотой хүндрэл 
үүсэх эрсдэл байна уу? 

-Шинэ хуулиар аж ахуйн нэг-
жийн орлогын албан татварын 
бүх зардлыг НӨАТ-ын баримт 
дээр суурилж хийнэ. Гэтэл 
өнөөдөр зарим нягтлан НӨАТ-
ын бус баримт авсан. Энэ нь 
зургаан сарын дараа тайлан 

УГ НЬ ӨДИЙД 
ПРОЦЕССЫН 43 
ЖУРАМ ХУУЛЬ 
ЗҮЙН ЯАМААР 
БАТЛАГДААД 
АМЬДРАЛ ДЭЭР 
ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛСЭН 
БАЙХ ЁСТОЙ Ч 
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ 
ГАЗРЫН САЙТАД 
ТӨСӨЛ ХЭВЭЭРЭЭ Л 
БАЙНА. 

болгоомжлол байна уу?
-Энэ бол маш бүдүүлэг алдаа. 

Яагаад гэвэл энэ сарын 1-нээс 
татварын шинэ хууль хэрэгжээд 
эхэлчихсэн. Гэтэл процессын 
журмууд батлагдаагүй байна 
гэдэг нь аюултай. Би хэдэн 
төслийн журам харсан. Хуулиар 
орсон заалтыг журмаар өргөтгөх 
маягаар хүндрүүлдэг. Энэ 
асуудал иргэдтэй их ойрхон 
байна. Оюутны сургалтын 
төлбөрийн буцаан олголтын 
тухайд гадаадад их, дээд 
сургуульд сурч байгаа оюутан 
эхлээд хэлний сургалтад сууна. 
Гэтэл хэлний бэлтгэлд суусан 
жилийн төлбөрийг хасахгүй 
гэсэн. ТЕГ-ын дарга УИХ-аас 
илүү эрх мэдэл эдлэн ийм заалт 
оруулсан байгаа юм. Ингэж 
болохгүй. Үүнээс гадна аж, 

  Гэрэл зургийг Ж.Гэрэлчулуун



Уушгины вирус эрчтэй тархаж 
буйн улмаас McDonald’s Corp 
БНХАУ-ын Хубэй мужийн таван 
хот дахь ресторануудаа бүгдийг, 
бусад хотод заримыг нь түр 
хаалаа. 

Нэгдүгээр сарын 24-ний 
байдлаар Ухань, Өжоу, Хуанган, 
Чяньжян, Шяньтао хотод 
ажилладаг McDonald’s-ын бүх 
рестораныг хаасныг Чикагод 
төвтэй компани мэдэгдээд 
байна. Саяхан эдгээр таван 
хотод нийтийн тээврийн 
үйлчилгээг зогсоосон юм. Нийт 
хэдэн ресторан хаагаад байгааг 
компани тодорхой мэдээлсэнгүй. 
McDonald’s нь 2018 оны байдлаар 
БНХАУ-д 3000 орчим ресторантай 
байжээ. 

Коронавирусийн халдвараас 
сэргийлэх үүднээс ажиллагсад, 
үйлчлүүлэгчдийнхээ төлөө орон 
нутгийн эрүүлийг хамгаалах 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллаж буй Starbucks Corp  

Хятадын вирус - урт хугацааны 
эдийн засгийн аюул

Мохамед А.Эль-Эриан

Лесли Пэттон

К
оронавирусийн 
т а р х а л т т а й 
уялдан БНХАУ-ын 
төдийгүй дэлхийн 
эдийн засаг, зах 

зээлд тулгарах эрсдэлийг 
үнэлэхдээ өвчний тархалтыг үр 
дүнтэй хязгаарлах, халдвартай 
хүмүүсийг эмчлэх, өвчин дахин 
дэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх 
ажилд гол анхаарлаа хандуулах 
шаардлагатай гэж дүгнэлээ. Урт 
хугацааны шинэ хэмжүүрээр 
авч үзсэн ч дэгдээд буй өвчин 
БНХАУ-ын дорвитой өсөлт бүхий 
эдийн засгийн хөгжилд эрсдэл 
учрууллаа. 

Одоогоос 17 жилийн тэртээ 
тохиолдсон SARS-ын хямралыг 
оролцуулаад ижил төстэй 
бусад өвчин дэгдэх үед БНХАУ-
ын засгийн газар тархалтыг 
хязгаарлан зогсоох шуурхай, 
шийдмэг арга хэмжээ авсаар 
иржээ. Вирусийн халдварыг 
зогсоох үүднээс эмзэг бүс, 
газар нутагт хөл хорио тогтооно. 
Олон нийтэд анхааруулж 
сэрэмжлүүлэх өргөн цар 
хүрээтэй арга хэмжээ өрнүүлнэ. 
Тэр ч байтугай Хятадын 
стандартаар авч үзэх тохиолдолд 
бусад улс оронтой ердийнхөөсөө 
хавьгүй их мэдээлэл солилцоно. 

Тэглээ гээд түгшүүр хэвээрээ. 
Өвчний тархалт хурдассантай 
уялдан хүн амын эрүүл 
мэндэд сэтгэл зовох нөхцөл 
үүссэнийг БНХАУ-ын дарга Ши 
Жиньпин бямба гарагт онцлон 
анхааруулав. Сэтгэл зовох 
нөхцөл Хятадаар тогтохгүй. 

Одоогийн байдлаар (нэгдүгээр 
сарын 26) Хонконгийн эрх 

McDonald’s, Starbucks вирусийн улмаас 
Хятад дахь зарим салбараа хаалаа
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ч Хятад дахь зарим салбараа 
хаагаад байна. Сиэттлд төвтэй 
Starbucks сүлжээ БНХАУ-д 4125 
кафетай.  

Аяллын ачаалал хамгийн 
ихэсдэг билгийн тооллын сар 
шинийн баяраар БНХАУ вирусийн 
тархалтыг хязгаарлах үүднээс 
40 сая орчим хүний аяллыг 
зогсоожээ. 

Хятадын бусад бүс нутаг дахь 
ресторанууд хэвийг ажиллаж 

буйн зэрэгцээ  урьдчилан 
сэргийлэх нэмэлт арга хэмжээ 
авснаа McDonald’s мөн мэдэгдсэн 
юм. Түргэн хоолны сүлжээ 
ресторан ажилтнуудаа өглөө 
ирэхэд биеийн халууныг нь 
шалгаж, үйлчлүүлэгчдэдээ гар 
ариутгах хэрэгсэл олгож байна. 
Нөхцөл байдлыг сайтар ажиглаж 
буй Starbucks шаардлагатай 
нөхцөлд цаашдын арга хэмжээ 
авна хэмээн тайлбарлав. █

УРЬДЧИЛАН ТААХ 
АРГАГҮЙ Ч ЭНЭХҮҮ 
ОНЦ ХАЛДВАРТ, 
ҮХЛИЙН АЮУЛТАЙ 
ӨВЧИН БОГИНО 
ХУГАЦААНД ДЭЛХИЙ 
ДАЯАР СҮЙРҮҮЛЭГЧ 
ЦАР ХҮРЭЭТЭЙ 
ТАРХАХ МАГАДЛАЛ 
ХАРЬЦАНГУЙ 
БАГА. ХАРИН УРТ 
ХУГАЦААНДАА ЭНЭ 
ӨВЧИН ДЭЛХИЙН 
ЗАХ ЗЭЭЛ, БОДЛОГО 
ТОДОРХОЙЛОГЧДОД 
ЭРСДЭЛТЭЙ 
ХЭВЭЭРЭЭ.

Хот сууринд хөл хорио тогтоож, амралт зугаалгын арга хэмжээг хориглосон нь 
Хятад орны бараа, үйлчилгээний эргэлтийг хязгаарлав

баригчид “вирусийн онц байдал 
зарлаж”, эх газрын Хятад руу 
ажил хэргээр зорчихыг зогсоон, 
сургуулиудын амралтыг сунгаад 
байна.

Цаашдын хэд хоног, цаашдын 
хэдэн долоо хоногт БНХАУ, 
дэлхий дахинд юу тохиолдох 
нь эгзэгтэй асуудал. Урьдчилан 
таах аргагүй ч энэхүү онц 
халдварт, үхлийн аюултай 
өвчин богино хугацаанд дэлхий 

даяар сүйрүүлэгч цар хүрээтэй 
тархах магадлал харьцангуй 
бага. Харин урт хугацаандаа энэ 
өвчин дэлхийн зах зээл, бодлого 
тодорхойлогчдод эрсдэлтэй 
хэвээрээ. 

Коронавирус нь БНХАУ-ын 
хувьд санаанд оромгүй шок 
боллоо. АНУ-тай худалдааны 
харилцаа 2018-2019 онд 
хурцадсаны нэгэн адилаар 
эдийн засгийн бодлогын бэлэн 

хэрэглүүр ашиглаад амархан 
шийдвэрлэх бэрхшээл биш. 

Засгийн газраас эдийн засгийн 
өсөлт удаашрахаас зайлсхийх 
арга хэмжээ авах нь богино 
хугацааны өгөөж бүхий тохиромж 
муутай хөшүүрэг болохын 
зэрэгцээ урт хугацаандаа 
урьдчилан тооцоолох боломжгүй 
хөндлөнгийн хохирол учруулна. 
Дээр нь БНХАУ баримтлахаар 
эрмэлзэж буй урт хугацааны 

шинэчлэлийн чиг баримтлалд 
ийм арга нийцэхгүй. 

Коронавирус худалдаанд 
хүндрэл учруулна. Хот сууринд 
хөл хорио тогтоож, амралт 
зугаалгын арга хэмжээг 
хориглосон нь Хятад орны 
бараа, үйлчилгээний эргэлтийг 
хязгаарлав. 

АНУ-тай худалдааны эхний 
шатны хэлэлцээр байгуулж 
чадсан ч аюулт өвчний улмаас 
богино хугацаандаа дэлхийн 
худалдаа, Хятадын дотоодын 
эдийн засгийн идэвх сулран, 
засгийн газрын болгоомжтой 
түлхэц өгөх нарийн бодлогын 
эрч буурна. Угаас өр зээлд 
баригдмал, хэрээс хэтэрсэн 
хөшүүргийн бодлогын дүнд 
оршин тогтнож байсан санхүү-
гийн тогтолцоо улам тогтворгүй 
болох аюул нүүрлэнэ. █

Дэлхийн дулаарлыг 
хязгаарламаар байвал 

и-мэйлээ багасга
Дэлхийн дулаа ралд сэтгэл 

тавьдаг хүмүүсийн хувьд 
хэт олон цахим захидал 
“чулуудахгүй” байсан нь дээр 
бололтой. 

Хуучин захиа, гэрэл зураг, 
файл жилээс жилд овоорсоор. 
Анд нөхдийн мартагдсан 
хаягийг олохоор хааяа нэг 
шүүрдэж хайх хүртэл хэнд 
ч хэрэггүй байсаар л.  Энэ 
олон хэрэггүй зүйлсийг 
хадгалахад хүртэл эрчим хүч 
зарцуулдагт асуудлын учир 
оршино. Технологийн салбар 
сэргээгдэх эрчим хүчинд 
анхаардаг болсон ч стриминг 
технологи, хиймэл оюун эрчээ 
авах тусам өгөгдлийн сер-
верийг тасралтгүй ажиллуулах, 
хөргөхөд олбор лодог түлш 
зарцуулах нь ихэссээр байна. 

Өдгөө өгөгдөл боловсруулах 
төвүүдэд дэлхийн эрчим 
хүчний хэрэглээний хоёрхон 
хувь оногдож байгаа ч 2030 

он гэхэд даруй найман хувьд 
хүрэх төлөвтэй. Гэтэл хүн 
төрөлхтөн үүсгэж орхиод 
байгаа аварга өгөгдлийнхөө 
дөнгөж зургаа орчим хувийг 
хэрэглэж байна гэсэн тооцоог 
Hewlett-Packard саяхан 
гаргалаа. Энэ нь та бидний 
өгөгдлийн 94 хувь нь асар 
их нүүрстөрөгч ялгаруулдаг 
“кибер хог хаягдал” болжээ 
гэсэн үг. International Data Corp-
ын статистикаас үзвэл, 2018 
онд 33 зеттабайт (нэг зеттабайт 
нь нэг их наяд гигабайт) 
болсон дэлхийн өгөгдөл 2025 
он гэхэд тав дахин өсөж, 175 
зеттабайтад хүрнэ. Өгөгдөл 
хадгалах, боловс руулах 
салбарын нүүрс төрөг чийн 
“ялгарал улам бүр хянал-
таас гарч буй”-г Парист 
төв тэй тогтвортой активын 
удирд лагын фирм Mirova-
гийн гүйцэтгэх захирал Филип 
Зуатти анхаарууллаа. █



|           ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ12 2020.01.27, ДАВАА~№017 (1296)       ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

Ресторанд 
хоолныхоо 

зургийг 
дарах нь 

тааламжтай 
үйлдэл

биш 
Ресторанд хооллож дууссаны дараа 

сэрээ, хутгаа тавган дээрээ бус, 
тавагныхаа хажууд амны цаасан дээр 

эгнүүлэн тавих хэрэгтэй

Тансаг зэрэглэлийн үнэтэй ресторанд зоог 
барихдаа чанга инээж, амандаа хоолтой ярьж 

болохгүй, инээх, ханиахдаа үргэлж амаа таглаж 
бай гэх мэт бичигдээгүй дүрмүүд үйлчилдэг. Гэвч 
бид заримдаа тэдгээр үйлдлийг өөрийн мэдэлгүй 

хийчихдэг, эсвэл бүр мэдлэггүйгээсээ болж 
бусдын өмнө эвгүй байдалд орох гээд байдаг шүү 
дээ. Тиймээс ресторанд хэрхэн биеэ зөв авч явах, 

юу хийх хориотой байдаг тухай сонирхуулъя. 

ЦЭВЭРХЭН ХУВЦАСЛАХ
Дээд зэрэглэлийн тансаг 
ресторанд үйлчлүүлэхдээ аль 
болох албаны, цэмцгэр хувцаслах 
хэрэгтэй. Ямар ч тохиолдолд 
бүсгүйчүүд илүү дутуу ээмэг зүүлт, 
этгээд хувцаслах нь зохимжгүй. 
Харин түүний оронд энгийн хэрнээ 
цэмцгэр даашинз өмсөх, эсвэл 
өөрт тохирсон банзал, цамцыг 
сонгох нь зохимжтой байдаг. 
Эрчүүдийн хувьд чөлөөт хувцсаас 
илүү сонгодог хэв маягийн хослол 
тохиромжтой.

НЭГЭНТ ЗАХИАЛСАН ДАРСАА 
БУЦААЖ БОЛОХГҮЙ

Хэрвээ та ресторанд дарс 
захиалаад тэр нь сэтгэлд тань 
нийцэхгүй байсан ч түүнийгээ 

буцаах боломжгүй юм. Учир 
нь үйлчлэгч таны захиалгыг 
авчирсан даруйдаа задлан 

хундагалж өгдөг тул задлахаас 
нь өмнө хэлэх хэрэгтэй.

ГАР УТАС, ТҮЛХҮҮРЭЭ ШИРЭЭН 
ДЭЭР ТАВИХГҮЙ БАЙХ
Ресторанд орохдоо аль болох 
саглайсан эд зүйлс авч орохгүй 
байсан нь дээр. Учир нь үүдэнд 
таны гар ачаа, хувцас зэргийг 
өлгүүрт үлдээдэг тул зөвхөн гар 
утас, мөнгө гэх мэт зүйлсээ биедээ 
авч явах нь тохиромжтой. Мөн 
тэдгээр зүйлсийг ширээн дээр ил 
тавих нь зохимжгүй харагдуулдаг.

ХООЛНЫХОО ЗУРГИЙГ
АВАХ ХОРИОТОЙ

Инстаграм, фэйсбүүк зэрэг 
олон нийтийн сүлжээ эрчээ 

авснаас хойш байгаа газартаа 
өөрийнхөө зургийг дарах, хувцас, 

хоолныхоо зургийг авах гэх мэт 
“моод” түгээмэл дэлгэрсэн. Гэвч 

ямар нэгэн ресторанд ороод, 
идэх хоолныхоо зургийг дарах 

нь тийм ч тааламжтай үйлдэл 
биш шүү. Учир нь энэ нь тухайн 

рестораны хувийн нууцлал, 
зохион байгуулалттай холбоотой 
байдаг төдийгүй таныг бүдүүлэг 

нэгэн мэт харагдуулна.

ЭХЛЭЭД УРЬСАН 
ЗОЧНООСОО ХООЛНЫ 
ЗАХИАЛГЫГ АВАХ
Ялангуяа эрчүүдийн хувьд 
бүсгүй хүнийг хоолонд урихаар 
зэхэж байгаа, эсвэл нэгэнт 
урьсан бол эхлээд түүнээс 
хоолны захиалгыг асуух нь 
боловсон зан юм. Түүнчлэн 
бүсгүйдээ сандлыг нь татаж 
өгөх, гарахад нь хаалгыг нь 
нээж өгөх гэх мэт наад захын 
соёлыг баримтлах нь болзоог 
гайхалтай болгож, тухайн хүндээ 
өндөр сэтгэгдэл төрүүлдэг.

ӨӨР ХҮНИЙ ТАВАГНААС
ХООЛ ЗӨӨХГҮЙ БАЙХ

Бид заримдаа хажууд хооллож 
байгаа сайн таньдаг хүнтэйгээ 

хоолоо хуваалцаж, сольж иддэг. 
Тэгвэл ресторанд ингэх нь 

зохимжгүй, бүдүүлэг үйлдлийн 
тоонд ордог. Мэдээж бид гэртээ, 

энгийн нэгэн цайны газарт энэ 
олон дүрмийг баримтлахгүй ч, 

дээд зэрэглэлийн ресторанд 
ингэх нь бүдүүлэг үйлдэлд яах 

аргагүй тооцогдоно.

УРЬСАН ХҮН НЬ 
ТООЦООГ ТӨЛНӨ
Ресторанд хэн түүнийг хоолонд 
урина, тэр тооцоог төлдөг ёс 
хаана ч үйлчилнэ. Мэдээж хэрвээ 
та хоёр биенээ сайн таньдаг бол 
тооцоогоо хувааж төлж болно. 
Гэвч эрчүүдийн хувьд болзоонд 
урьсан бүсгүйгээ тооцоонд даах нь 
боловсон зан юм. Хэдийгээр бүсгүй 
хүн өөрөө эхэлж эр хүнийг хоолонд 
урьсан тохиолдолд ч хуваалцан 
төлөх нь боловсон зангийн нэг 
хэлбэр юм.

АЯГА ТАВАГ ХАРШУУЛЖ 
ДУУГАРГАХ, ДУУГАА 

ӨНДӨРСГӨХИЙГ ХОРИГЛОНО
Усыг нь уувал ёсыг нь дагана 

гэдэг дээ. Хэрэв та дундаж болон 
дунджаас дээгүүр ресторанаар 
үйлчлүүлж байгаа бол тэндхийн 

ёс дүрмээр үйлчлүүлэх ёстой. 
Мэдээж ямар ч газраар 

үйлчлүүлж байсан аяга тавгаа 
тачигнуулах, чанга дуу чимээ 

гаргах нь бусад хүний тав тухыг 
алдагдуулах учраас энэ тал дээр 

анхаарах нь зүйтэй.

ХУНДАГАНД ДҮҮРТЭЛ НЬ 
ДАРС ХИЙДЭГГҮЙ
Та анзаарсан бол рестораны 
зөөгчид дарсыг хундаганы гуравны 
нэгт хийж үйлчилдэг. Дарсыг шимж 
уух нь зохистой бөгөөд ингэснээр 
амтыг илүү мэдэрч, тааламжтай 
мэдрэмж төрүүлдэг учир ундаа ууж 
байгаа мэт ихээр залгилан уух нь 
зохимжгүй байдаг.

ХООЛЛОЖ ДУУСААД 
СЭРЭЭ, ТАВГАА НЭГ ДОР 

ТАВЬЖ БОЛОХГҮЙ
Эмээ, өвөө маань тогоо шанага 
угсруулж тавьж болохгүй гэдэг 

байсан. Түүнтэй адил ресторанд 
хооллож дууссаны дараа сэрээ, 

хутгаа тавган дээрээ бус, 
тавагныхаа хажууд, амны цаасан 

дээр эгнүүлэн тавих хэрэгтэй. 
Хэрвээ хооллож дууссан бол 
хутганыхаа ирийг дотогш нь 

харуулж, цагийн зүү 17:00 цагийг 
зааж байгаа мэт тавиарай.

Г.Санжааханд, ЗГМ сонин
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ТЕХНОЛОГИОР 
ТЭРГҮҮЛЭВЧ 

ХОЦОРЧ БАЙНА

АЯЛАЛ

Хариуцлагатай аялал ирээдүйг 
хүмүүнлэгээр өөрчилнө

А
ялал амьдралд хөг 
нэмдэг. Гэхдээ зөв-
хөн өөрийгөө аз 
жаргалтай болгохын 
тулд аялдаг уламж-

лалыг хариуцлагатай аяллаар 
солих эрмэлзлэл дэлхий нийтээр 
дүүрэн болжээ. Энэ хандлагын тод 
жишээ нь Шведийн аялагч Иохан 
Эрнест Нилсон юм. Тэрбээр 173 
орноор аялж, Гиннесийн номд 
тэмдэглэгдсэн ба “байгаль 
орчны судлаач” гэж олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгджээ. 2016 
онд Леонардо де Каприогийн 
95 мянган ам.доллараар 
худалдан авсан Монголд аялах 
эрхийн хөтчөөр ажиллана гэх 
мэдээллээр монголчууд түүнийг 

эчнээ танина. 
Нилсон уур амьсгалын өөрч-

лөлт, байгаль орчны хамгааллын 
асуудлаар аялсан газар бүрээс 
дуу хоолойгоо өргөдөг тул 
олон улсын байгууллагууд 
“хүмүүнлэгийн элч” болгон 
илтгэлийг нь сонсож, буяны 
дуудлага худалдаанд оролцохыг 
урьдаг. Тэрбээр буддизмыг 
дэмжигч бөгөөд хүн төрөлхтний 
аз жаргал технологийн дэвш
лээр бус унаган байгаль, ан 
амьтныг хамгаалснаар хэм
жигдэнэ гэж үздэг. Аяллын 
тэмдэглэлээрээ түүний хэлэхийг 
хүссэн санааг тоймлон хүргэе. 
Хариуцлагатай аялал ирээдүйг 
хүмүүнлэгээр өөрчлөх чухал 
хандлага гэд гийг дэлхий нийтээр 
хүлээн зөвшөөрөөд байна.

УХАМСРААРАА 

Э.Батцэцэг, ЗГМ сонин

1994 оны тавдугаар сарын 1. Стокгольмоос 
Африк руу 52 хоногийн дугуйн аялал төлөвлөн 
гарсан нь 170 гаруй улсаар аялах эхлэл болжээ. 
Тэрбээр хамгийн итгэлт унааг дугуй гэв. Хурдан, 
хялбар, хэрэгтэй бүх зүйлээ ачаад хаана ч 
хамаагүй хонох боломжтой аж.

“Барууны ертөнцөд бид iPhone-той учраас урагшилж, хөгжиж 
байна гэж боддог. Гэвч философи эргээд байгаль руу, ан 
амьтдыг хамгаалснаар сайн сайханд хүрэхийг илэрхийлж 
байна. Бид хөгжлийн ард хоцорч байна” гэж Нилсон 26 
жилийн турш дэлхийгээр аялсныхаа дараа хэлсэн юм.

2009 онд НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
хүрээний конвенц, Киотогийн протокол баталсан 
хуралд оролцож үг хэлжээ. Хэвлэлийнхэн 
түүнээс хурлыг дүгнэсэн нэг зураг өгөхийг 
хүсэхэд энэ зургаа илгээжээ.

10 жилийн зайтай авсан Эверестийн оргилын 
зураг. Түүнийг анх авирах үед цөөхөн, 
хариуцлагатай уулчин байсан бол одоо жилд 
381 зөвшөөрөл олгож, 8000 метрийн өндөрт 
ээлжээ хүлээн дугаарлах хүмүүс хөлдөх, 
сэрэмж алдан унах эрсдэлтэй болжээ. 
Энд 300 гаруй уулчин амь үрэгдсэн тул 
хүндэтгэлтэй хандах ёстой гэж үздэг.

Хирс хамгаалахын тулд өөрийн зургийг ашиглан 
бүтээсэн постер. Хирсний эвэр нэг кг нь $65 
мянгад хүрдэг нь хар тамхи, алтнаас хоёр дахин 
үнэтэйд тооцогддог. Хамрынхаа төлөө жилд 
1000 гаруй хирс алагддаг.

Дэлхийд судлагдсан 10 сая орчим амьтан, 
ургамал, шавьжны талаас илүү хувь нь Амазоны 
ширэнгэн ойд байдаг. Гэвч жилд 20 мянган 
шоо метр ой устаж, өдгөө хориос дээш хувь нь 
хэдийн алга болжээ. Энэ янзаараа 50 жилийн 
дотор Амазоны ширэнгэ бүхэлдээ устана. 
Нилсон шатсан ой дундуур явж байгаа нь.

Бразил, Перуг дайран өнгөрдөг Мацесын ард 
түмэн уламжлалт анагаах ухааны тогтолцоотой. 
Үе үеийн бөө нараар дамжсан энэ мэдлэг 
алдагдах эрсдэлтэй байсан тул “Кате” хэмээх 
ашгийн бус байгаль хамгаалах байгууллагатай 
холбож, 1000 хуудастай уламжлалт анагаах 
ухааны нэвтэрхий толь бичиг бүтээжээ.

Олон мянган жилийн турш Монгол, Кыргызстан, 
Казахстаны нүүдэлчид ан агнах бүргэдтэй 
байжээ хэмээн зургийн тайбарыг хийжээ. 
Нилсон Казакстанд хэд хэдэн удаа очсон 
бөгөөд нүүдэлчин соёлыг судлахаар Монголд 
аялах хүсэлтэйгээ илэрхийлжээ. 

Хорт хавдрын улмаас тэргэнцэрт суусан 
Арон гэдэг залуу Нилсонтой уулзахыг 
хүсжээ. Түүнд бүх зүйл боломжтой 
гэдгийг харуулахын тулд Шведийн 
хамгийн өндөрлөгт (6000 фут=1828 метр) 
аваачжээ. 

Хулгайн анг зогсоож, байгаль хамгаалагчдыг 
дэмжих нь түүний нэн тэргүүний зорилго. Жил бүр 
$23 тэрбумыг энэ хууль бус наймаанаас олдог. 
Дор хаяж 20 мянган заан хулгайлагдаж, өдөрт 55 
заан үхдэг.
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А
вьяас билэг хүн 
бү хэнд харилцан 
адилгүй заяадаг. 
Зарим нь онцгой 
сайхан дуу, хоо-

лой той байхад нөгөө хэсэг нь 
урлах, эсгэхэд гарамгай байх 
жишээтэй. Гэхдээ өөрт заяасан 
чадамжаа олж, хөгжүүлсэн хүн л 
амжилт олж, бусдын хүндлэлийг 
хүлээнэ. Ховор заяах, хосгүй 
авьяасаа хөгжүүлэн, тууштай 
хөдөлмөрлөж буй хүний нэг 
бол сийлбэрч Ч.Батжаргал. “Би 
энгийн нэгэн сийлбэрч” хэмээх 
энэ даруухан эрхэм энгийн гэх 
үгэнд эгэлгүй бүхэн оршдогийг 
үлгэрлэж буй мэт. 

Түүнтэй уулзах цаг тохи-
рохоор утас руу нь залгатал 
дуудлагыг минь авсангүй. 
Удалгүй “Уучлаарай, би утсаар 
ярих боломжгүй. Ямар хэргээр 
залгасан бэ. Морины захиалга 
өгөх гэсэн үү. Манай эхнэртэй 
холбогдоорой” гэсэн зурвас 
ирсэн юм. Ийнхүү эхнэрээр 
нь дамжуулан гэрийн хаягийг 
нь заалгаад, зорьсон газ-
раа хүрлээ. Гэрт нь ороход 
Ч.Батжаргал ах байсангүй. 
Лавлаж асуувал “Хойд бай-
шинд сийлбэрээ хийж суугаа. 
Захиалагчийнхаа бүтээлийг 
цагт нь өгөх гээд өглөө, оройг 
ялгахгүй л ажилладаг юм. Сая 
дуудсан. Одоо ороод ирэх 
байх” гэв. 

Сийлбэрч ахыг гэртээ орж 
ирэхэд нь “утсаар ярих бо-
ломжгүй” гэснийх нь учрыг 
ойлгов. Тэрбээр төрөлхийн 
хэл ярианы бэрхшээлтэй тул 
эхнэр нь захиалга авах, хүргэлт 
хийх зэрэг ажлыг нь амжуулдаг 
аж. Энэ талаар Ч.Батжаргал 
“Миний ээж эмч мэргэжилтэй 
хүн байсан юм билээ. Намайг 
олсноо мэдэлгүй хортой 
нөхцөлд ажилласны улмаас 
миний тагнай цоорхой, уруул 
сэтэрхий төрсөн. Жаахан 
байхад их хэцүү санагдаж, 
ээждээ гомдож, өөртөө 
гутардаг л байлаа. Харин одоо 
бурханы зурсан зураг, заяа 
төөрөг минь л энэ байж гэж 
боддог. Хэрэв би хөгжлийн 
бэрхшээлгүй байсан бол 
сийлбэр хийх авьяасаа 
олохгүй ч байж мэднэ. Ажлаа 
хийхэд уруул, тагнай минь 
огт саад болдоггүй. Утсаар 

Ч.Батжаргал: 
Би хоббигоороо 

мөнгө олдог 

О.Даваасүрэн, ЗГМ сонин эхлэхээсээ өмнө барилгын 
салбарт ажиллаж байсан 
бөгөөд нийслэлд түүний 
барьсан 20 гаруй зуслангийн 
байшин бий гэнэ. 

Гэрийнх нь ард буй жижигхэн, 
саарал байшин бол түүний 
бүтээлээ урладаг ажлын 
байр аж.  Гаднаасаа онцлох 
зүйлгүй тус байранд ормогц 
будаг, цавууны үнэр ханхалж, 
модны үртэс хөлд хөглөрнө. 
Мөн таазныхаа өнцөг бүхэнд 
гэрэл дүүжилсэн байх бөгөөд 
модон сандал, төмөр зуухнаас 
өөр тавилга харагдсангүй. 
Харин өрөм, хутга, лакаа 
төрөлжүүлэн өрсөн байлаа. 
Ч.Батжаргал “Сийлбэр хийхэд 
уран сэтгэмж, зурах авьяас, 
зураглах мэдрэмж зэрэг маш 
олон зүйл шаарддаг. Сэтгэл 
санааны байдал ч нөлөөлөх 
нь бий. Тиймээс гэртээ 
бүтээл гаргах нөхцөлгүй. 
Хүүхдүүд шуугиад, анхаарал 
ер төвлөрдөггүй юм. Өөртөө 
ажлын байр бий болгоод 
хашаандаа энэ байшинг 
барьсан. Том биш ч надад 
болоод байдаг юм. Ер нь 
сийлбэр хийхэд тохь, тух нэг 
их хамаагүй дээ. Нэг жижиг 
сандал, мод, хутга байхад 
болно. Хамгийн гол нь ур дүй, 
хичээл зүтгэл хэрэгтэй. 

Би олон хүнд сийлбэр хэрхэн 
хийх талаар зааж байсан. 
Цөөнгүй шавьтай. Гэхдээ залуус 
их шантрамтгай. Гараа эсгэж, 
өргөс оруулаад л дахиж ирэхээ 
больдог. Ямар ч зүйлд золиос 
гардаг шүү дээ. Би ажлаа 
хийж байхдаа олон ч удаа 
хуруу, гараа хугалж, гэмтээж 
байлаа. Үүнээс болоод миний 
чигчий хуруунууд нугалардаггүй 
болсон байгаа биз” хэмээн 
лак, цавуунд будагдсан гараа 
сарвайв. 

Түүнчлэн залуусын биеэ 
оторлож, асуудлаа бусдад 
нялзаадаг занд хамгийн дургүй 
тухайгаа хэлэхдээ “Би хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, олон хүүхэдтэй 
гэж шалтаглаад, хорооны үүд 
сахин, халамж горьдоод сууж 
болох л байсан. Надад үнэндээ 
тийм хүсэл алга, хүмүүжил ч 
байхгүй. Хүний өмнөөс хүүхэд 
төрүүлж, амьдралаа залгуулж 
байгаа биш, өөрийнхөө гараар 
бүхнийг бий болгоно гэсэн 
бодолтой хөдөлмөрлөж ирсэн” 
хэмээв. 

Би хөгжлийн бэрхшээлтэй, олон хүүхэдтэй гэж шалтаглаад, 
хорооны үүд сахин, халамж горьдоод сууж болох л байсан. 

Надад тийм хүсэл алга, хүмүүжил ч байхгүй

ярьж, хүмүүстэй ойлголцоход 
л хэцүү. Хааяа утас авахаар 
хүмүүс яриаг минь ойл-
гохгүй “согтуу, солиотой” 
гэж загнана. Тиймээс би 
сийлбэрээ л хийдэг. Хань 
минь захилга авч, хүргэлт 

хийж, хүмүүстэй харилцдаг. 
Ер нь миний менежер дээ” 
хэмээн ярилаа. 

Хоббигоо бизнес болгосон 
тэрбээр модоор сийлбэр 
хийгээд 18 жил болж байгаа 
төдийгүй энэ хугацаанд 20 

мянга орчим морь сийлжээ. 
Түүнчлэн зөвхөн морь гэлтгүй 
тавилга, тоглоом, гал тогооны 
хэрэглэл гэх мэт урлаж болох 
бүхнийг захиалагчийн сэтгэлд 
нийцүүлэн үйлдвэрлэдэг 
байна. Тэрбээр сийлбэр хийж 
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ТЭРБЭЭР СИЙЛБЭР 
ХИЙГЭЭД 18 ЖИЛ 
БОЛЖ БАЙГАА 
ТӨДИЙГҮЙ ЭНЭ 
ХУГАЦААНД 20 
МЯНГА ОРЧИМ 
МОРЬ СИЙЛЖЭЭ. 
ЗӨВХӨН МОРЬ 
ГЭЛТГҮЙ, ТАВИЛГА, 
ТОГЛООМ, ГАЛ 
ТОГООНЫ ХЭРЭГЛЭЛ 
ГЭХ МЭТ УРЛАЖ 
БОЛОХ БҮХНИЙГ 
ЗАХИАЛАГЧИЙН 
СЭТГЭЛД 
НИЙЦҮҮЛЭН 
ҮЙЛДВЭРЛЭДЭГ 
БАЙНА. ТЭРБЭЭР 
СИЙЛБЭР ХИЙЖ 
ЭХЛЭХЭЭСЭЭ ӨМНӨ 
БАРИЛГЫН САЛБАРТ 
АЖИЛЛАЖ БАЙСАН 
БӨГӨӨД НИЙСЛЭЛД 
ТҮҮНИЙ БАРЬСАН 20 
ГАРУЙ ЗУСЛАНГИЙН 
БАЙШИН БИЙ ГЭНЭ. 

ханамж хамгийн том бэлэг 
байдгаа онцолж байв. Ча-
нартай, гоёмсог бүтээг дэ-
хүүн гаргасан байхад түү-
нийг харсан хүмүүс авахаар 
холбогддог гэнэ. Тэрбээр “Ах 
дүү, найз нөхөд минь на майг 
“та боломжийн мөнгө ол дог 
хэрнээ гэр хороололд, хуу-
чин машинтайгаа л байх юм. 
Үүнийгээ сольж, шинэчлээд, 
амьд рал ахуйгаа дээшлүүлээч” 
гэдэг. Би байгаа бүхэндээ 
сэтгэл хангалуун хүн. Надад 
үймүүлэх үр, үнсэх хань, халуун 
хоол, дулаан гэр байна. Өөр юу 
хэрэгтэй гэж. Том машинтай 
боллоо гэхэд хүмүүс “Батжаргал 
баян болж” гэж л ярина биз. 
Тэр надад хэрэггүй ээ, бусдад 
сайхан харагдаж, үнэлэгдэх 
огт чухал биш. Олсон хэдийгээ 
үр хүүхдийнхээ ирээдүйд 
зориулахыг л хичээдэг. Эд минь 
эрүүл саруул байж, зөв сайхан 
хүмүүжих юм бол болох нь тэр” 
хэмээнэ. 

Түүний ойрын зорилго нь 
сийл бэрийн олон улсын фес-
ти вальд амжилт үзүүлэх аж. 
Урлангийнхаа зүүн буланд 
байрлах цаасан хайрцгаас тэм-
цээнд сойж буй бүтээлүүдээ 
гаргаж ирэн “Монгол наадам 
сэдэвтэй цогц бүтээл хийх 
санаатай ажиллаж байна. 
Одоогоор хар зургаа гаргасан 
байгаа нь энэ. Захиалгаасаа 
хөндийрч чадахгүй байгаа учир 
энийгээ түр хойш тавьчихаад 
л байна. Тэмцээн нь хавар 
болдог гэсэн. Эхлээд хүнд 
үзүүлэх бүтээлээ хийчихээд 
нарийн, ширийнийг нь судална 
даа. Ахынх нь мөрөөдөл 
олон улсын тавцанд Монгол 
Улсын сийлбэрч Ч.Батжаргал 
гэж нэрээ дуудуулах” хэмээн 
зорилгоосоо хуваалцав. 

Ч.Батжаргалын гэргийг 
Д.Одон туяа гэдэг. Сэлэнгэ 
аймгийн уугуул тэрбээр 18 
настайдаа ханьтайгаа танил цаж, 
удалгүй анхны хүүгээ өлгийдөн 
авчээ. Гэр бүл зохиогоод 20 
гаруй жил болж буй тэднийх 
гурван охин, дөрвөн хүүтэй 
бөгөөд “ач зээ, үр хүүхдүүд 
минь цөм цугларвал жижигхэн 
гэрт минь багтахгүй шахам 
л байдаг болжээ” хэмээнэ. 
Тэрбээр тогооч мэргэжилтэй ч 
нөхөртөө дэм болж, харилцагч 
олохын сацуу хоол цайг нь 
таслахгүй байхыг хичээдэг аж. 
Түүнчлэн урласан бүтээлийг 
нь зүлгэж, лакдах зэрэг ажилд 
нь тусалдаг байна. Тэрбээр 
“Би ханиараа бахархдаг. Тэр 
минь ажлаас хойш суудаггүй, 
хөдөлмөрч зан, чанартай. Нэг 
харахад л мод, төмөр, даавуу, 
торго барьчихсан сууж байдаг. 
Манай хүн зөвхөн сийлбэр 
хийгээд зогсохгүй оёх, хатгах 
ажилд ч гарамгай. Бидний 
цагаан сар, наадмын гоёлыг 
хүртэл урладаг юм. Нөхөр бид 
хоёр хүнд, хэцүү зүйл багагүй 
үзсэн. Орон гэр минь шатаад 
бичиг, баримт ч үгүй халаас 

чөлөөгүй дуугарах гар утсаа 
эхнэр нь аваад “орон нутаг руу 
унаанд тавиад явуулна, ямар 
хэмжээтэй хийлгэхээс үнэ, 
хөлс нь хамаарна, таалагдсан 
бол баяртай байна, дараа 
дахин үйлчлүүлээрэй” гэх 
үгсийг давтана. Мөн захиал-
га алдахгүйн тулд ямар ч 
үед утсаа унтрааж, дууг нь 
хаадаггүйгээ хэлж байлаа. 
Харин Ч.Батжаргал мөнгөнд 
биш бүтээгдэхүүнийхээ ча-
нарт их анхаардаг бөгөөд 
үйлчлүүлэгчийн сэтгэл 

хоосон нийслэлд анх хөл тавьж 
байлаа. Тухайн үед нааш гэх ах, 
дүү байгаагүй. Аль аль нь аав, 
ээжээсээ хагацаад удаагүй 
байсан үе. Хоёр хүүтэйгээ 
айлын хажуу өрөө түрээслээд, 
ундааны савны ёроол тайрч, ус 
уугаад л явдаг байлаа. Тэглээ 
гээд би энэ хүнтэй суусан минь 
буруудлаа гэж бодож байсан 
удаагүй. Хичээнэ, амьдралаа 
босгоно гээд хоёргүй сэтгэлээр 
хамтдаа зүтгэсэн. Ногооны 
талбайд хоёул ажиллаж, олсон 
мөнгөөрөө дөрвөн ханатай 
гэр аваад, баярлаж явсан 
минь саяхан мэт л санагдаж 
байна. Амьдралд хүнд хэцүү 
үе тохиодог ч даваад гарсан 
байхад том сургамж, дурсамж 

болдог” хэмээн нулимс унаган 
хуучлав.

Ч.Батжаргал сийлбэр 
хийх авьяасаа ааваасаа 

өвлөжээ. Түүний аав “Энх 
улирал”, “Отрын адуучин” 

зэрэг монгол түмний 
одоо ч сонсох дуртай 
уран бүтээлийн аяыг 
зохиосон, хөгжмийн 
зохиолч Г.Чойжил-
жав гуай юм. Тэр-
бээр хөгжим бичээд 

зогсохгүй хөгжмийн 
зэмсэг урлаж, сийлбэр 

хийдэг байжээ. Түүний 
энэ ховор авьяас, торгон 
мэдрэмжийг гурван үеэрээ 
өвлөн авсан байна. Учир нь 
Ч.Батжаргалын хөвгүүд ч 
мөн сийлбэр хийж, бүтээл 
урладаг аж.
Урландаа болон гэртээ 

уран сийлбэртэй, модон морь 
эгнүүлсэн тэрбээр хоббигоороо 
шаггүй мөнгө олдог юм байна. 
Мөн үйлчлүүлэгч, захиалагч ч 
тасардаггүй болохыг гар утасны 
дуудлагаас нь анзаарав. Завсар 

  Гэрэл зургийг С.Батсайхан
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• Биеийн жин: 51 кг
• Биеийн өндөр: 168 см
• Биеийн харьцаа: 88:61:93
• Биеийн хамгийн дуртай хэсэг: Уруул
• Орд: Хилэнц
• Төрсөн он, сар, өдөр: 11.15 
• Үсний өнгө: Бор
• Нүдний өнгө: Бор
• Төгссөн сургууль: СУИС
• Ажил: Одоогоор суралцаж байна
• Мэргэжил: Урлаг судлаач
• Идэх дуртай хоол: Цуйван
• Дуртай сүрчиг: Chanel Coach
• Дуртай өнгө: Ягаан, цагаан, ногоон
• Хобби: Аялах, дуулах, бүжиглэх, иога хийх  
• Зорилго: Аз жаргалтай, харамсал багатай 

амьдрах
• Дуртай брэнд: VS, Givenchy
• Баримталдаг зарчим: Зөв замаар явах 
• Нууц авьяас: Бичих, шүлэг зохиох
• Багын хоч: Зараа, морь
• Үзэх дуртай кино: Friends
• Хэлэх дуртай үг:  You can do it by yourself. 

Don't give up.
• Өглөөг хэрхэн эхлүүлдэг вэ: Ус ууж, 

хөшгөө нээж эхлүүлдэг
• Утасны дэлгэцэн дээрх зураг: Өөрийн 

зураг 
• Instagram хаяг: shuuderheen

ҮЗЭСГЭЛЭНТ ШҮҮДЭРХЭН 
Т.Намуунболор, ЗГМ сонин

М
онголын сайхан бүсгүйчүүдийн нэг 
жүжигчин П.Шүүдэрцэцэгийг “Гоо 
сайхан” буландаа онцолж байна. 
“Хайрлаж болох уу”, “Валентины 
захидал”, “Бид гурвын болзоо”, 

“Анирлагч” зэрэг олон уран бүтээлд дүрээ 
мөнхөлсөн чадварлаг жүжигчин бүсгүй маань 
өдгөө АНУ-д магистр хамгаалахаар суралцаж 
буй. Түүний гоо сайхны нууц нь Hankook cosmet-
ics-ын бүтээгдэхүүн бөгөөд долоон жилийн турш 
тасралтгүй хэрэглэж байгаа аж. 
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-Та тэтгэврийн зээл авч бай-
сан уу? 

-Ядарсан амьдралаа өртэй 
үлдээмээргүй санагдаад зээл 
аваагүй. Авдаг л байж гэж харам-
саж сууна. Малайз руу нисэхэд 
тийз нь гурван сая төгрөг байдаг. 
Хэрэгтэй ч байсан юм уу, хэн 
мэдэхэв /инээв/. 

АЛЛАГЫГ НАЖИБЫН ЭХНЭР 
ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН

-Бүх гэрчийг дахин цуглуула-
хын тулд асар их мөнгө хэрэгтэй. 
Өнгөрсөн хугацаанд та юу эсийг 
үзсэн билээ. Монгол хүний мөн 
чанар ч бас ямар өчүүхэн юм бэ 
гэдгийг харсан байх? 

-Тийм ээ, үзэхээр барах уу. 
Гэрч нар л гэхэд явна, явахгүй 
гэж өчнөөн асуудал үүсгэнэ. На-
даас мөнгө нэхээд хэвтчихдэг. 
Мөнгийг нь өгөөд явах болмогц 
би тэрэнтэйгээ хамт явна. Хамт 
л биш бол явахгүй гэж гүрийнэ. 
Тэр хооронд хоёроос гурван ч 
удаа алга болж, тийзээ буцаагаад 
мөнгийг нь авчихсан байдаг. Энэ 
бүх мөнгийг би хувиасаа төлж 
байгаа юм. Арай гэж явна. Очоод 
заавал таван одтой буудалд 
оро хыг шаардана. Дэлгүүр хор-
шоо гоор хэсэж, хувцас хунар, 
үнэ тэй цайтай эдлэл авахуулна. 
Үгүй бол “мэдүүлэг өгөхгүй” гэх. 
Хүн гэж ийм л амьтан юм билээ. 
Зовлонг үүрээд ертөнцөөр нэг 
явлаа. Бурханд мөргөж, ганданд 
очсоноор буян хураадаггүй. 
Баярлалаа гэсэн сэтгэлээр буян 
хураадаг юм билээ. 

-Улс төрийн ийм том албан 
ту шаалтны нууцаар үйлдсэн хэ-
рэг чухам яаж илэрсэн юм бэ?

-Энэ их сонин. Хэргийн гол зо-
хион байгуулагч бол Нажибын 
гурав дахь эхнэр Росмах Монсар. 
Тэр хүүхэн охины маань авах 
ёс той ажлын хөлсийг өгөхгүй 
гэсэн юм билээ. Тэгээд “устга” 
гэж Багиндад тушаасан.  Миний 

С.Шаарийбуу: Шударга 
үнэн гэж байдгийг дэлхийд 

харуулах болно
Малайзаас би ганц л юм хүснэ. Уучлаарай гэдэг үг. 

Манай төр засаг энэ үгийг хэлүүлэхийн төлөө явах ёстой

охин таван хэлтэй байсан. “Одоо 
ганц л хэл сурчихвал НҮБ-ын бүх 
хэлээр ярьж сурах нь дээ” гээд 
инээж байсан юм. Усан онгоц 
худалдан авах гэрээнд гурван 
хэлтэй орчуулагч хэрэг болж, 
ажиллахаар болсон. 

Малайзад манайхтай адил хэн 
дуртай нь хаанаас ч хамаагүй так-
синд явдаггүй. Нэг зогсдог газраа 
л тогтмол зогсож, үйл чил гээ 
үзүүлдэг. Охин маань эрс дэлтэй 
ажил хийж байснаа мэдэж байсан 
учраас Багинда, Нажиб нартай 
уулзахдаа хоёр найзтайгаа хамт 
явдаг байсан. Малайзууд шашны 
ёсын дагуу нэг сарын турш мацаг 
барьдаг. Охиныг маань нүгэл 
хилэнцээс ангид байх мацгийнхаа 
сүүлийн өдөр дуудаад амь насыг 
нь хороосон.  

Хоёр найз нь охиныг ирэхгүй 
болохоор таксиных нь жолоочоос 
асуусан юм билээ. Өнөө жолооч 
нь “мөнгө өгвөл хэлнэ” гэж. Ин-
гээд байсан 100 доллараа өгтөл 
Багиндагийн байшингийн гадаа 
очоод хүмүүс аваад явсан гэж 
хэлсэн. Тэгээд цагдаад мэдэгдэж 
л дээ. Малайзын хүн амын 60 
хувь нь малай үндэстэн. Өөр 
үндэстнүүдээс гадна хятадууд 
олон байдаг. Энэ хоёр үндэстэн 
хоо рондоо маш таарамжгүй 

харил цаатай. Азаар цагдаагийн 
газрын дарга нь хятад хүн байж. 
Багинда тухайн үед Шадар сайд 
хийж байсан. Малай үндэстний 
өндөр албан тушаалтай хүн 
холбогдсон хэргийг өнөө хятад 
яагаад ч зүгээр өнгөрөөхгүй. 
Ингээд эрчимтэй шалгаад үзтэл 
хэрэг үйлдсэн этгээдүүд нь Ба-
гинда болон Нажиб нарын ху-
вийн туслах, цагдаагийн офи-
церууд байсан. Серул гэгч өмнө 
нь долоон хүн захиалгаар алсан, 
аюултай этгээд. Багинда руу бич-
сэн мессеж нь ч олдсон. “Би таны 
тавьсан хүсэлтийн дагуу үүргээ 
гүйцэтгэнэ. Мөнгөө тохиръё. 
Эр хэм Багинда та өнөө шөнөөс 
тай ван унтаж болно” гэж бичсэн 
байдаг. Мөн Багиндагийн “монгол 
хүүхнийг яах вэ” гэж Нажиб руу 
бичсэн мессеж ч бий. 

-Нажибтай холбоотой гэх 
сэ жүүрийг эхнэр нь батал гаа-
жуулсан гэдэг? 

-Тийм ээ. Аллагын дараа 
Нажибын эхнэр хэргийн газар 
дээр очиж шалгалт хийсэн 
байдаг. Ма лайзад манайхаар 
бол машин шалган өнгөрүүлдэг 
пост олон бий . Тэр постуудаар 
гарахдаа картаа үзүүлдэг юм. 
Хөдөө аллага үйлдсэн газар руу 
тэр авгай арваад машин дагуулж, 
маш олон газар картаа шалгуулж 
явсан. 

-Малайзад манай улсын 
ЭСЯ байдаггүй ч өргөмжит 
консул гэж бий. Тэд гээр хүмүүс 
үүрэгт ажлынхаа хү рээнд ямар 
туслалцаа үзүүлж байв? 

-Малайзад Монголын талаас 
өргөмжит консул гэж бий. 
Монголын тугийг машин дээрээ 
мандуулаад хүлээн авалт хэсээд 
явах юм. Тэнд байдаг монголчууд 
замаа алдаж байна. Монголчуудыг 
зохион байгуулалттайгаар хар 
тамхины хэрэгт хутгаж, хэргээ 
тохно, охид хүүхнүүд биеэ үнэлнэ. 
Хүний наймаанд ч өртдөг. Бүр 
“Хэрвээ чи хүнд гэмт хэрэгтэй 
орооцолдсон бол нэг монгол 
хүнийг таньдаг бай” гэх үг ч бий. 

-Та одоо ямар ажил эрхэлж 
байна. Өнгөрсөн хугацаанд 
энэ хэргийг шийдвэрлүүлэхийн 
төлөө тэмцэхийн хажуугаар ар 
гэрээ хэрхэн авч явж байв? 

-Би энэ амьдралдаа бригадын 
бага сургуулиас МУИС хүртэл 50 
жил багшилж явна. Монголын түүх 
соёл, утга зохиол, шинжлэх ухааны 
салбарын нэрт эрдэмтдийн тухай 
100 гаруй баримтат кино хийсэн. 
Их Монгол Улс байгуулагдсаны 
800 жилийн ойгоор төрийн есөн 
хөлт цагаан тугийг шинэчилж 
хийхэд оролцож байлаа. Энэ 
ажил, багшийн мэргэжил хоёроо-
роо өнгөрсөн хугацаанд амьд-
ралаа залгуулж, шүүх хуралд 
оролцож ирлээ. Надад “Та зар-
дал даа нэмэрлээрэй” гээд 100 
мянган төгрөг хандивлаж байсан 
ганцхан хүн бий. 

НАЖИБ ШИГ ЭТГЭЭДЭЭР 
ТӨРӨӨ УДИРДУУЛСАН ЭНЭ 
УЛСЫН АРД ТҮМЭН ЯМАР 

ЗОЛГҮЙ ЮМ БЭ

-Таныг гавьяат цол авсан гэж 
хэвлэлээр шуугиж байгаад нам 
жим болсон. Энэ ямар учиртай 
юм бэ? 

-Энэ бол андуурал. Надтай 
ижил нэрт Манж судлаач, нэрт 
эр дэмтэн Я.Шаарийбуу багшид 
гавьяат цол олгосон юм. Тэр үеэр 
би тэргэнцэртэй нь түрж ордон 
орсон. Тэр зургийг хараад л 
андуурсан хэрэг. Гэхдээ амны 
билгээс ашдын билэг гэдэг дээ. 
Авахыг хэн байг гэхэв.

-Танд өнгөрсөн хугацаанд 
маш олон хүн хандаж, тусламж 
хүсэж байсан. Талийгчийн 
хүүтэй хамт хүний эрхийн бай-
гууллага байгуулах бодол бий 
гэ сэн. Энэ ажлынхаа талаар 
ху ваалцахгүй юу? 

-Зовлон үзээгүй хүн зовлонг 
хэзээ ч ойлгохгүй. Хохирогч 
болсон маш олон хүн надтай 
уулздаг. Би талийгчийнхаа хүүтэй 
хамт гадаадад амьдарч байгаа 
монголчуудын эрхийг хамгаалах 
холбоо байгуулахаар шийдсэн. 

Малайзад хүн амины хэргийг 
хөөн хэлэлцэх хугацаа гэж бай-
даг гүй. “Энэ хэрэг зуун жилийн 
дараа ч яригдаж байж мэднэ” 
гэж хуульч маань хэлж байсан. 
Алуурчид 14 жилийн турш эрх 
чөлөөтэй амьдарч, хангалттай 
цаг хугацаа хожлоо. Тэдэнд ямар 

ч боломж олгохгүйгээр хэргийг 
шуурхай шийдэхийг би Малайз 
улсаас шаардаж байгаа. Дэлхий 
нийтээр энэ хэргийг анхаарч 
ирсэн бол одоо дэлхий нийтээрээ 
шүүгч, өмгөөлөгчийн нүдээр харж, 
шударга үнэн гэж энэ дэлхийд  
байдаг эсэхийг үзэх болно. Шүүх 
ажиллагаанд Монголын төр болон 
НҮБ-ын төлөөллөөс оруулж, 
шударга хандах нь нэн чухал. 
Энэ хэргийг үнэн зөв шийдвэл 
Малайз улсын алдагдсан нэр 
хүнд тодорхой хэмжээгээр эргэн 
ирж, олон улсын итгэлийг хүлээх 
боломж олдоно. Би Монголын 
талаас тодорхой тооны хүмүүс 
ашиг сонирхлын үүднээс хандаж 
ирсэнд маш их харамсдаг.        

Назарбаев, Нажиб хоёр худ 
ургууд шүү дээ. Хуримын бэ лэг 
сэлт ачиж явсан онгоц нь осолд-
соноос хойш Малайзын маш 
олон онгоц осолдсон. Малайзууд 
үүнийгээ “Монголчууд тэнгэр 
шүт лэгтэй. Тэнгэрийн гэсгээл 
ирж байна” гэж тайлбарладаг. 
На даас ямар шүтлэгтэйг минь 
хүртэл асууж байлаа. Ямар ч 
байсан шударга үнэнийг заавал 
үзэх болно. Малайзаас би ганц 
л юм хүснэ. Уучлаарай гэдэг 
үг. Манай төр засаг энэ үгийг 
хэлүүлэхийн төлөө явах ёстой. 
Хүн эрх чөлөөний төлөө хамгийн 
их тэмцдэг. Тэгсэн хэрнээ хүн л 
хамгийн муухай гэсэн бүхнийг 
үйл дэж байна. Миний охин алдсан 
байж болно. Хүний эрх чөлөө, эд 
мөнгөнд халдаагүй. Тэр бүхнийг 
хууль журмаараа л шийдэх ёстой 
байсан.

-Энэ хэргийн талаар Малай-
зын жирийн ард иргэд ямар 
байр суурьтай байдаг вэ? 

-Миний өмнөөс дуу хоолойгоо 
өргөж, хэвлэлд бичиж, кино хийж, 
ном бүтээж, жагсаал цуглаан 
хүртэл зохион байгуулсан хүнлэг 
сэтгэлтэй Малайзын ард түмэнд 
би талархаж явдаг. Нөгөө талаас 
ийм хүү төрүүлсэн Багиндагийн 
амьд байгаа эцэг эх ямар золгүй 
хүмүүс вэ, Нажиб шиг этгээдээр 
төрөө удирдуулсан энэ улсын 
ард түмэн ямар золгүй юм бэ 
гэж өрөвдөж явдаг юм. Нажиб 
Разак, Абдул Разак Багинда, 
Азилах Хадри, Сирул Азхар Умар 
нарын аймшигтай алуурчид хүн 
төрөлхтний дунд гэм буруугүй 
мэт явж байж таарахгүй. Тэд юу 
ч хийж мэдэх хүмүүс. █

 
  1, 4, 5  

“ЭНЭ ХЭРЭГ ЗУУН 
ЖИЛИЙН ДАРАА Ч 
ЯРИГДАЖ БАЙЖ 
МЭДНЭ” ГЭЖ ХУУЛЬЧ 
МААНЬ ХЭЛЖ 
БАЙСАН. АЛУУРЧИД 
14 ЖИЛИЙН ТУРШ 
ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ 
АМЬДАРСАН. ТЭДЭНД 
ЯМАР Ч БОЛОМЖ 
ОЛГОХГҮЙГЭЭР 
ХЭРГИЙГ ШУУРХАЙ 
ШИЙДЭХИЙГ БИ 
МАЛАЙЗ УЛСААС 
ШААРДАЖ БАЙГАА.

  Гэрэл зургийг С.Батсайхан
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Коронавирусээр 56 хүн 
нас барж, 40 сая хүнийг 
хөл хорионд орууллаа

Хятадад шинэ төрлийн вирусээр нас 
барагсдын тоо 56 хүрсэн үед Ерөнхийлөгч Ши 
Жиньпин яаралтай арга хэмжээ авах тушаал 
гаргалаа. Дөрвөн тивийг хамарсан халдварын 
үеэр Хятадын олон хотыг хааж, цэргийн 
эмч нар тусламж үзүүлэхээр очсон байна. 
Вирусийн голомтоос гадна нас барагсдын тоо 
нэмэгдэж, 1975 хүн халдвартай гэж албан 
ёсоор бүртгэгдсэнээс 324-ийнх нь биеийн 
байдал хүнд байгаа аж. Хямралыг хянах тусгай 
бүлэг байгуулагдаж, Хятадын удирдагчид шууд 
тайлагнахаар зохион байгуулжээ.

Бээжингээс баг гарч, байдал хүндэрсэн 
мужуудад очсоноор халдварыг хязгаарлах, 
хяналтыг чангатгах арга хэмжээ авах ёстой гэж 
ноён Ши бямба гарагт Коммунист намын дээд 
удирдлагуудтай уулзсаныхаа дараа мэдэгдэв. 
Халдварын голомтод өвчилсөн хүний тоо эрс 
нэмэгдэж байгаа учир шинэ эмнэлгүүд барьж 
байгааг мэдээлжээ. Хятадын нийгмийн сүлжээнд 
Уханийн эрх баригчид коронавируст эхнээс нь 
яаж хандсан талаар шүүмжлэл өрнөж, ноён 
Ши мэдээллийг дарагдуулсан этгээдүүдэд 
хариуцлага тооцохыг анхааруулав.

Үүний сацуу Канадад халдвар авсан хүн 
илэрснээр коронавирус тархсан орны тоо 16 
боллоо. АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп 
Хятадын засаг захиргаа халдварыг хязгаарлах 
хатуу арга хэмжээ авсанд талархлаа илэрхийлэв. 
Тус улс Ухань хотоос консулын ажилчдаа 
нүүлгэн шилжүүлэхээр төлөвлөж байна. Хубэй 
мужийн захиргаа хамгаалалтын хувцас, амны 
хаалт, нүдний шил зүүж, вирус тархахаас 
сэргийлэхэд туслахыг ард иргэддээ уриалжээ. 
Хятадын Хөгжлийн банк Ухань хотод хоёр тэрбум 
юанийн яаралтай зээл олгохоо зарласан байна.

Хятадын Ардын чөлөөлөх арми Ухань руу 
450 эмнэлгийн ажилтнаа илгээж, орон нутгийн 
эмнэлэгт халдварын эсрэг тэмцэхэд тусална 
гэж Шиньхуа агентлаг мэдээлэв. Олон сая 
хүний хөдөлгөөнийг хорьсон хэдий ч вирусээр 
нас барагсдын тоо түргэн нэмэгдэж байгаа нь 
халдварыг хянаж чадахгүй байгаагийн шинж 
гэж мэргэжилтнүүд үзэж буй. Хятадын цагаан 
сарын үеэр өвчин гарсан учир олон арван сая хүн 
баярын аяллаас татгалзахад хүрчээ. Тухайлбал, 
даваа гарагаас гадаадад хийх бүлгийн аялал 
жуулчлалыг зогсоож байна. 

Коронавирус дэлхийн 
16 улсад тархав

Вирусийн халдвар 18 сарын турш 
үргэлжилж, 65 сая хүний аминд 

хүрэх магадлалтай гэв

Хятадын Ухань хотын хүнсний 
захаас эхэлсэн гэж үзэж буй 
2019-nCoV вирус дэлхий даяар 
түгшүүр төрүүлж байна. Хятадын 
засаг захиргаа 12 дугаар сарын 
30-нд вирусийг албан ёсоор 
зарласнаас хойш 16 оронд, 
хамгийн сүүлд Канадад халдвар 
илэрсэн тухай мэдээлжээ. Энэ 
сарын 25-нд болсон сарын 
тооллын шинэ жилийн үеэр тус 
улсад баярын хөдөлгөөнийг 
хязгаарлаж, халдварыг хянах 
арга хэмжээ авлаа. Одоогийн 
байдлаар Япон, Малайз, Непал, 
Тайланд, Сингапур, Өмнөд 
Солонгос, Тайвань, Вьетнам 
зэрэг Азийн улсууд, газар 
нутгуудаас гадна Австрали, 
Канад, АНУ болон Франц зэрэг 

АНУ-ын Жон Хопкинсын их 
сургуулийн Анагаах ухааны 
төвийн доктор Эрик Тонер 
тэргүүтэй судлаачид жилийн өмнө 
одоогийнхтой төстэй вирусийн 
тархалтын загварчлал гаргаж 
судалсан байна. Тэд вирусийн 
халдвар 18 сарын турш үргэлжилж, 
тодорхой нөхцөл байдалд 65 сая 
хүний аминд хүрэх магадлалтай 
гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. SARS-
ын бүлэгт багтдаг коронавирус 
амьсгалын замаар халдварлаж, 
пневмони буюу ханиад байдлаар 
өвчлүүлдэг. Доктор Тонер Busi-
ness Insider сэтгүүлд өгсөн 
ярилцлагадаа 2019-nCoV гэсэн 
ажлын кодтой Уханийн вирусийн 
талаар судалгаагаа дуусгаагүй 
байгаа гэв.

Гэхдээ шинэ вирус орчин үеийн 
вакцинд тэсвэртэй бөгөөд ханиад 

16 оронд коронавирус илэрсэн 
гэж албан ёсоор бүртгэгджээ.

Түүнчлэн Уханьд орох, гарах 
автобусыг хориглосны дээр 
халдварын өмнөхөн хотоос 
гарсан хүмүүсийн хөдөлгөөнийг 
хянаж байна. Дэлхий даяар 
эрдэмтэд уг вирусийн шинж 
чанарыг судалж, хэрхэн, 
хаанаас халдварласны тогтоохыг 
оролдож буй. Сарын өмнө Уханьд 
илэрсэн уг вирус 17 жилийн 
өмнө 800 орчим хүний амийг 
авсан SARS-ын халдвартай адил 
тархаж болзошгүй хэмээн эрх 
баригчид болгоомжилж байгаа 
юм. Вирус Уханийн амьтны 
захаас эхэлсэн байж магадгүй 
гэх сэжигт үндэслэн захуудыг 
шалгаж байна.

шиг амархан халдварлаж тархах 
боломжтой тул маш аюултай 
хэмээн анхааруулсан байна. 
Хориод жилийн өмнө гарсан 
SARS 800 хүний аминд хүрсэн нь 
Жон Хопкинсын их сургуулийн 
таамгаас хавьгүй бага тоо. Гэвч 
1918 онд Испанийн ханиад 
нэртэй вирус 20-50 сая хүний 
аминд хүрсэн гэдэг тооцоо бий. 
Доктор Тонер цааш нь ярихдаа 
“Коронавирусийн симуляц 
судалгаа үхлийн тоонд голлон 
анхаараагүй бөгөөд бас нийгэм, 
эдийн засгийн нөлөөг авч үзсэн” 
хэмээв. Нэг судалгаанаас үзэхэд 
ийм төрлийн халдвар дэлхийн 
ДНБ-ийг 0.7 хувь буюу 570 тэрбум 
ам.доллараар бууруулах аж. 
Гэхдээ АНУ-ын Эрүүл мэндийн 
албаныхан дотоодод вирусийн 
эрсдэл доогуур гэж үзэж байна.
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ZGM: HIGHLIGHTS
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President of Mongolia 
Battulga Khaltmaa 
receives Ms. Park 
Young–sun, South Korean 
Minister of Small and 
Medium Enterprises and 
Startups. The two sides 
discussed encouraging 
youths who are running a 
small and medium-sized 
business.

 ECONOMY
Mongolia received a total 
of USD 607.2 million 
from tourism in 2019, up 
10.2 percent from the 
previous year. Chinese 
visitors accounted for 
more than one-third of 
the total foreign tourists 
to Mongolia last year, 
according to the Ministry 
of Environment and 
Tourism.

A total of 4,444,650 
shares of 42 companies 
were traded at MNT 2.86 
trillion as of Friday. Top 20 
index drops 0.31 percent, 
to 18,999.02 points. MSE 
A index decreases 0.23 
percent, to 9,330.09 
points. MSE B index 
increases 0.13 percent, to 
7,850.39 points. Market 
cap stands at MNT 2.67 
trillion. 

Top 20 index
(by units) 
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10k

15k

20k

25k

30k

 SOCIETY
On January 24, during 
his participation in the 
World Economic Forum 
in Davos, Switzerland, 
President of Mongolia 
Battulga Khaltmaa met 
with climate activist 
Greta Thunberg and 
officially invited her to the  
International Youth Green 
Games 2020 to be hosted 
by Mongolia.

Minister of Foreign Affairs 
Tsogtbaatar Damdin 
presents a certificate of 
Cultural Ambassador of 
Mongolia to Khatanbaatar 
Khandsuren, Founder 
and President of the 
Mongolian Intellectual 
Academy (MIA).

Enkhjin: Government should 
refinance its debts

In the long term, Mongolian tugrik’s 
exchange rate against other currencies has 
devalued.

Cabinet suspends activity of 
universities to prevent virus

The cabinet on Sunday decided to suspend 
the activities of universities and Vocational 
Training Centers (VET) until March 2nd, 2020. 
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Government debt to repay in 2021-2024 totaled USD 2.9 billion

EARLIER THIS 
MONTH, PARLIAMENT 
CONCLUDED ITS 
DECISION TO ISSUE 
BONDS, PRESENTING 
A PLAN TO BACK 
SALKHIT SILVER AND 
GOLD DEPOSIT’S 
FUTURE PROFIT. 
A CONTROVERSY 
AMONG THE PUBLIC 
CONTINUED FOR 
A CERTAIN TIME 
FOLLOWING THE 
DECISION. 

The 2020 State Budget deficit 
equaled 5.1 percent of the 
total GDP, which is almost 
MNT two trillion. This num-
ber may increase further due 
to the Government’s decision 
to repay pension loan amid 
expected repayments of 
foreign debts or government 
bonds that will expire from 
2021. However, policymakers 
have not yet made a final 
conclusion to the concern, 
waiting for the parliamentary 
election results.

Major economic challenges 
to deepen as debt rises

Mongolia is scheduled to repay 
a total foreign debt of USD 14.4 
billion in 2021-2024. Of these, 
government debt accounts for 
USD 2.9 billion. 

The Government needs to 
attract as much as MNT 800 
billion to cover the pension 
loan repayment; Its solution to 
issue new bonds is increasing 
the potential debt amount in the 
future. Earlier this month, Parlia-
ment concluded its decision to 
issue bonds, presenting a plan 
to back Salkhit silver and gold 
deposit’s future profit. A contro-
versy among the public continued 
for a certain time following the 

decision. 
Moreover, the Development 

Bank of Mongolia (DBM) could not 
guarantee the bonds, for the basic 
circumstances were violating the 
“Law on Development Bank of 
Mongolia”. Some economists are 
still against the decision, saying 
that the plan to issue bonds using 
a deposit’s unmade profit is not 
proper.

Researcher of mineral resources 
law, Surakhbayar.G said, “Issuing 
bonds in advance when the fea-
sibility study has not confirmed is 
the case which can occur only in 
Mongolia. It never happens in other 
countries around the world”. █
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ZGM: INTERVIEW

SOCIETY

Enkhjin: Government should 
refinance its debts

Cabinet suspends activity of universities to prevent virus

COMMODITY MARKET
WTI Crude Oil (Nymex)
(USD/bbl.)
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The cabinet on Sunday decid-
ed to suspend the activities of 
universities and Vocational Train-
ing Centers (VET) until March 
2nd, 2020. The decision will be 
in effect from January 27 on all 
universities, colleges, and VET, 
regardless of ownership form.

Cabinet also decided to bring 
Mongolian students who are 
studying in Wuhan, a major city 
in which coronavirus first con-
firmed, to Ulaanbaatar urgently. 
Currently, there are 31 students 
in Wuhan. The Government will 
further discuss the matter as the 
Chinese government introduced 
travel restrictions on three cities 
including Wuhan, Huanggang, 
and Ezhou, effectively shutting 
down the movement of some 20 

million people.
Minister of Health Sarangel-

erel Davaajantsan said, “During 
a special commission meeting, 
coronavirus infection increased 
to 2001 patients in China, with 
56 deaths and 19 confirmed dis-
eases spread in 19 countries. It 
is expanding at such a speed.”

Albeit no records of a nov-
el coronavirus in the country, 
the Minister proposed to stop 
activities of schools and kin-
dergartens, as the country 
is at risk of disease spread. 
Considering the proposal, the 
State Emergency Commission 
decided to close all schools 
and kindergartens in the coun-
try for the above-mentioned 
term. █

Director-General at Reserve 
Management Financial Markets 
Department of the Bank of Mon-
golia (BoM), Enkhjin Atarbaatar 
talked about the current situation 
in the foreign exchange market of 
Mongolia and Fx price.

-What main drivers are trig-
gering the price of Mongolian 
tugrik against the U.S dollar?

-In the long term, Mongolian tu-
grik’s exchange rate against other 
currencies has devalued. One of 
the main reasons is that income in 
foreign currency exceeds foreign 
currency expenditure. The coun-
try has been settling the loss of 
income and expenses by lending 
from the foreign market. As a re-
sult, the foreign debt of Mongolia 
reached over USD 30 billion. It is 
necessary to increase the export-
ing products produced in Mongo-
lia and to grow foreign exchange 
revenues by selling services such 
as tourism and information tech-
nology in the global markets.

-What will be the central 
bank’s statement on the cur-
rency depreciation?

-Well, it is important to focus 
on the period in which the ex-
change rate weakens. Mongolia 
has a small and open economy. 
Following the fact, the exchange 

rate affects inflation and financial 
stability. The central bank immedi-
ately plays its role when temporary 
depreciation occurs in the market. 

-Majority of the economists 
agree to increase foreign ex-
change reserves while some 
are against it. How is the BoM’s 
verdict on it?

-Mongolia is scheduled to repay 
about USD 14 billion as a part 
of foreign debt. Considering the 
current economic situation, the 
country needs to extend the debt 
term. If Mongolia’s economy and 
foreign currency stay stable, the 
debt can be refinanced with a low-
er interest. █
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С
үүлийн үед гэр 
бүл и й н  ш и н э 
гишүүнээ өлгийдөн 
авах гэж байгаа 
хосууд төрөхийн 

өмнөх сургалтад хамрагдах нь 
нэмэгджээ. Энэхүү сургалтад 
хамрагдахын давуу тал болон 
эхнэр, нөхрүүд юуг анхаарах ёстой 
талаар “Энх төрөхүй” ТББ-ын 
тэргүүн, эх барих эмэгтэйчүүдийн 
эмч Д.Цэндсүрэнгээс тодрууллаа. 

-Төрөхийн өмнөх сургалтад 
хамрагдах нь ямар давуу талтай 
вэ? 

-Энэхүү сургалтад хамрагд-
санаар та өөрийгөө ээж болоход 
бэлтгэж, хүндрэлгүй төрнө гэсэн 
үг. Маш удаан хугацаанд бэлдэж 
байж хүүхдээ эрүүл саруул, 
хэвийн төрүүлэх боломжтой 
байдаг. Уг сургалтаар өөрийн 
сэтгэл зүй, бие махбод болон 
гэр бүлийн гишүүдийнхээ сэтгэл 
зүйг бэлдэнэ. Эдгээр зүйлсийг 
бэлтгэж байж ээж, хүүхэдтэйгээ 
тайван амгалан уулздаг. 

-Танайх хэдэн төрлийн 
сургалт зохион байгуулдаг вэ? 

-Манай төв төрөхүйд бэлтгэх 
курс сургалт, жирэмсний иога, 
хосуудын сургалт, төрөхөд 
бэлтгэх нэг удаагийн болон 
түргэвчилсэн зэрэг олон сургалт 
явуулдаг. Удахгүй жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдийн бүжгийн анги 
нээхээр төлөвлөж байна. 
Сургалтын төрлөөсөө хамаараад 
хугацаа нь янз бүр байдаг. 
Тухайлбал, төрөхийн өмнөх курс 
сургалт 21 хоног бөгөөд есөн 
удаагийн хичээл орно. Энэхүү 
сургалтад хамрагдсанаар 

Төрөхийн өмнөх 
сургалт нь дахин төрөх 

эмэгтэйчүүдэд ч үр дүнтэй
Сургалтад хамрагдсанаар өөрийн сэтгэл зүй, бие махбод болон гэр бүлийн гишүүдийнхээ 

сэтгэл зүйг бэлдэнэ

Г.Санжааханд , ЗГМ сонин

● Эрүүл эхээс эрүүл хүүхэд 
төрнө. Тиймээс та хүүхэд 
төрүүлэхээр төлөвлөж байгаа 
бол өөрөө эрүүл байх хэрэгтэй. 
Хэрвээ ямар нэгэн өвчин 
эмгэгтэй бол эмчид үзүүлж 
эмчлүүлээрэй.

● Эм бэлдмэл хамаагүй 
хэрэглэж болохгүй. Хөл хүнд 
байх хугацаандаа болж өгвөл 
эм уухаас зайлсхий. Эм болон 
эмийн бүтээгдэхүүн нь дөнгөж 
төрсөн хүүхдэд ноцтой нөлөө 
үзүүлж болох юм. 

● Архи, тамхи огт хэрэглэж 
болохгүй. Жирэмсэн үед 
согтууруулах ундаа хэрэглэж 
болохгүй бөгөөд тамхи нь ургийн 
хөгжилд муугаар нөлөөлөн дутуу 

жинтэй хүүхэд төрөхөд хүргэдэг. 
Тиймээс жирэмслэхээс өмнө 
тамхинаас гарах хэрэгтэй.

● Калори ихтэй, уураг, 
эрдэс бодис, витаминаар 
баялаг хоол хүнс хэрэглэх 
хэрэгтэй. Өдөр тутам ном ёсоор 
нь хоолловол нэмэлт тэжээл 
хэрэглэх шаардлагагүй. Шим 
тэжээл хангалттай авч байгаа 
тохиолдолд жирэмсний эхний 
дөрвөн сард нэг кг, дараагийн 
саруудад тус бүр хоёр кг 
нэмэгдсээр нийт 13 орчим кг 
жин нэмдэг. 

● Жирэмсний үед гэдэсний 
гүрвэлзэх хөдөлгөөн буурч 
өтгөн хатуурдаг. Мөн умай 
томорч гэдсийг дарснаас болж 

өтгөн хатна. Иймээс шинэхэн 
жимс ногоо идэж, ус сайн уух 
болон тогтмол дасгал хийх нь 
өтгөн хатахаас сэргийлэхэд 
тусална.

● Хэт их хөдөлгөөнтэй 
байж болохгүй. Мөн жирэмсэн 
боллоо гээд хөдөлгөөнөө 
хязгаарлачихаж болохгүй. Өдөр 
тутам хийдэг байсан зүйлээ 
хийж, хөнгөн дасгал тогтмол 
хийж занших хэрэгтэй. Харин 
биеийн тамирын шинэ төрлөөр 
хичээллэж эхлэх юм уу хэт 
огцом ширүүн хөдөлгөөн хийж 
болохгүй.

● Жирэмсний сүүлийн 
дөрвөн долоо хоногоос өмнөх 
бэлгийн харьцааг хязгаарлах 

хэрэггүй. Үр зулбах болон дутуу 
төрөх аюултай тохиолдолд 
бэлгийн харьцааг хязгаарлах 
буюу бэлгэвч хэргэлэх 
шаардлагатай.

● Ханиаднаас урьдчилан 
сэргийлэх вакцинийг жирэмсэн 
эсэхийг харгалзахгүйгээр 
хийлгэж болно.

● Жирэмсэн эх удаан 
хугацаагаар суугаагаараа 
аялах тохиолдолд цаг тутамд 
хөлөө идэвхтэй хөдөлгөн цусны 
эргэлтээ сайжруулах хэрэгтэй.

● Жирэмсний үед доод 
мөчний венийн судас болон 
аарцагны судас дарагдсанаас 
болж хөл хавагнадаг. Тиймээс 
хөлөө өндөрт өргөвөл хаван 

багасна. Мөн даралт ихэссэнээс 
болж хавагнадаг тул жирэмсний 
сүүлийн саруудад хавантай 
байвал даралтаа үзүүлэх 
хэрэгтэй.

● Жирэмсэн үед үтрээний 
шүүрэл нэмэгдэнэ. Энэ нь 
эм бэлгийн гормоний ялгарал 
ихэссэнээс үүдэн умайн 
хүзүүний сувгийн салстаас 
салиархаг шүүрэл ялгарч байгаа 
явдал бөгөөд ямар нэгэн өвчин 
биш юм.

● Эмчид тогтмол үзүүлнэ. 
Жирэмсэн үедээ эмнэлгийн 
хяналтанд байх нь гэдсэнд 
байгаа хүүхдэд учирч болох 
элдэв өвчин ослоос урьдчилан 
сэргийлэх найдвартай арга юм. █

ТӨРӨХИЙН ӨМНӨХ 
КУРС СУРГАЛТАД 
ХАМРАГДСАНААР 
ХЭРХЭН СЭТГЭЛ 
ЗҮЙГЭЭ БЭЛДЭХ 
БОЛОН ТӨРӨХ 
ҮЕИЙН БАЙДАЛ, 
ТӨРСНИЙ ДАРАА 
ГЭР БҮЛИЙНХЭЭ 
АМЬДРАЛЫГ ХЭРХЭН 
ЗОХИЦУУЛАХ, 
ХӨХӨӨР ХООЛЛОХ, 
НЯРАЙН АСАРГАА 
СУВИЛГААНЫ ТАЛААР 
БҮРЭН МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ 
БОЛОХ БОЛОМЖТОЙ. 

ЗӨВЛӨГӨӨ 

Эрүүл хүүхэд төрүүлэхийн тулд анхаарах зүйлс

төрөхөд хэрхэн сэтгэл зүйгээ 
бэлдэх болон төрөх үеийн байдал, 
төрсний дараа гэр бүлийнхээ 
амьдралыг хэрхэн зохицуулах, 
хөхөөр хооллох, нярайн асаргаа 
сувилгааны талаар бүрэн 
мэдээлэлтэй болох боломжтой. 

-Эдгээр сургалт нь анх 
удаа жирэмсэн болж байгаа 
эмэгтэйчүүдэд зориулсан гэж 
ойлгож болох уу? 

-Анх сургалт нээж байхдаа 
анхны төрөгч нарт гэж боддог 
байлаа. Гэтэл тийм биш байсан. 
Эмэгтэй хүн хэд төрсөн нь 
хамаагүй, төрөх талаар ямар ч 
мэдлэггүй ирдэг. Эрүүл, хүмүүжил 
сайтай хүүхэд гаргая гэвэл 
хэвлийд байхаас нь хүмүүжүүлэх 

мэт. Төрөхөд бэлдээгүйгээс 
болоод сэтгэл санааны хямралд 
орж, даамжирсаар гутрал 
болдог. Тиймээс жирэмсэн байх 
хугацаандаа энэ бүх мэдлэгийг 
авах хэрэгтэй. Хосоороо ирвэл 
илүү үр дүнтэй. Нөхөрт нь олон 
зүйлийг ойлгуулах хэрэгтэй 
байдаг. Хараад байхад нөхрүүд 
эхнэрээ ойлгодоггүй. Эмэгтэй 
хүний сэтгэл зүй болон биед 
нь маш их өөрчлөлт гараад 
байхад ойлгож, хайрлаж, 
халамжилдаггүй учраас эхнэр 
нь гомддог. Үүнээс болж гэр бүл 
салалт үүснэ. Бат бөх гэр бүлийн 
харилцааг бий болгохын тулд 
хосууд жирэмсэн болохоос өмнө 
анхаарах хэрэгтэй. Хань ижлээ 
зөв сонгож, хэзээ жирэмсэн 
болохоо төлөвлөх нь хамгийн 
чухал. 

хөгжүүлж, өөртөө итгэх итгэлийг 
нь нэмэгдүүлж өгдөг. 

-Сүүлийн үед төрөхийн 
хүндрэл нэмэгдсээр байна. Энэ 
нь жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 
мэдлэг муу байгаатай холбоотой 
юу. Эсвэл төрөлт залуужиж 
байгаа нь нөлөөлөөд байна уу?   

-Ихэнх төрөлт хүндрэлтэй 
байна гэж эмч нар хэлдэг. 
Яагаад гэвэл эмнэлэгт очиж 
байгаа жирэмсэн эхчүүд өөрөө 
мэдлэггүй учраас эмчдээ саад 
болж, төрөх гэж байгаа хүүхдээ 
удаашруулдаг. Үүнээс болоод 
маш олон хүндрэл бий болно. 
Тухайлбал, хүүхдийн тархины 
цусан хангамжийн дутагдал, 
хүчилтөрөгчийн дутагдал гэх 

хэрэгтэй. Тиймээс ээж нь дасгал 
хөдөлгөөн хийж, хүүхэдтэйгээ 
сайн ярилцаж, ном унших 
хэрэгтэй. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд 
иога, усан спортоор хичээллэж 
байж бие махбодоо сэргээнэ. 
Мөн төрөхөд нь бэлдэж цусан 
хангамж, хүчилтөрөгчийнхөө 
хэрэгцээ шаардлагыг нэмэгдүүлж 
байж эрүүл хүүхэд төрүүлнэ. 
Гэтэл жирэмсэн байх хугацаандаа 
тэжээллэг хоол идэхгүй, дасгал 
хөдөлгөөн хийхгүй, оюун ухаанаа 
тэлэхгүй, хүүхдээ зөв асрах 
мэдлэг дутуу байсан учраас 
хүүхэд нь өвдөөд байгаа юм. 
Төрөхийн өмнөх сургалтад 
хамрагдсанаар энэ бүхнийг 
ойлгох болно. Мөн хувь хүнийг 

-Хосуудад зориулсан 
сургалтын онцлог нь юу вэ? 

-Энэхүү сургалт нөхөрт нь 
илүү зориулагдсан. Яаж эмэгтэй 
хүнийг анхаарч, халамжлах 
ёстой юм. Мөн эхнэрээ төрсний 
дараа хэрхэн халамжилж, ажил 
амьдралаа яаж зохицуулах, 
эхнэрээ эрүүл төрүүлж, аз 
жаргалтай байлгахын тулд ямар 
төлөвлөгөө байх ёстой зэрэг 
ойлголтыг өгнө. █

ЭРҮҮЛ МЭНД
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Өмнөх дугаарын хариу

Жинлүүрийн ордынхон ирээдүйн 
амрагаа олох өдөр

Үс засуулбал: 
Эд мал баялаг төгөлдөр 
болно
Наран ургах, шингэх: 
08:27-17:43 цаг
Барилдлага: Идэр
Шүтэн барилдлага: Тийн 
мэдэхүй 
Суудал: Уул

Аргын тооллын нэгдүгээр 
сарын 27, сумъяа гараг. 
Билгийн тооллын 3, чөдөр 
одтой, шарагчин могой 
өдөр. 
Өдрийн наран 08:27 цагт 
мандан, 17:43 цагт жаргана. 
Тухайн өдөр үхэр, тахиа 
жилтнээ аливаа үйлийг 
хийхэд эерэг сайн. Эл өдөр 
эе, эвээ ололцох, хамтын 
хөдөлмөр эхлэх, гэрээ 
хэлцэл байгуулах, найр 
хурим хийх, бэр гуйх, инж 
өгөх, авах, үнэт эрдэнийн 
зүйл авах, сүм дуганыг 
сэргээх, газар лусын зан 
үйл хийх, өр барагдуулах, 
гэр бүрэхэд сайн. Ургаа 
мод таслах, газрын ам нээх, 
гөлөг тэжээхэд муу. Өдрийн 
сайн цаг нь үхэр, луу, морь, 
хонь, нохой, гахай болой. 
Хол газар яваар одогсод 
баруун хойш мөрөө гаргавал 
зохистой. Үс шинээр 
үргээлгэх буюу засуулбал эд 
малтай баялаг төгс болно.

Үс засуулбал 
эд мал баялаг 
төгс болно

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

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

Хамтатгах /V.21-VI.21/ Охин /VIII.23-IX.22/ Нум /XI.22-XII.21/ Загас /II.19-III.20/
Мэдээ хүлээн авч боловсруулах, 

эргэлзээгээ арилгахад тааламжтай 
өдөр. Хамтран ажиллагсад болон 
удирдлагууд танд тааламжгүй 
хандах магдлалтай учир энэ бүхэнд 
бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Танд муу 
санагч хүний тавьсан урхи сөргөөр 
нөлөөлнө. Тааламжгүй мэдээ ажлыг 
хойш татах бөгөөд томилолт үр 
дүнгүй болно.

Сонор сэрэмжтэй байх өдөр. 
Онцгүй мэдээ, таагүй нөхцөл 
байдлаас болоод ажил хэргийн 
түншүүдтэйгээ ам муруйж магадгүйг 
анхаар. Найз нөхдийн дунд ан цав, 
хагарал үүсэхээс сэргийл. Аливаа 
сөргөлдөөн, зөрчлөөс зайлсхийж, 
зөвшилцөхийг урьтал болго. Тэгвэл 
бүх зүйл аажмаар хэвэндээ орно. 
Хайр сэтгэлийн асуудалд өөрчлөлт 
гарахгүй.

Эрч хүч нэмэгдэж, хөнгөн шингэн 
байж гялалзах хандлагатай байна. 
Бүтээлч байдал болон зөн билэг, 
бэлгийн чадвар нэмэгдэнэ. Энэ 
өдрийн өнгө таатай байна. Магадгүй 
таны сайхан сэтгэлийг хэн нэгэн 
буруугаар үнэлж, таныг өөртөө хэт 
их итгэлтэй байна гэж тооцно. Та 
ойр дотнын хүмүүстээ анхаарал 
хандуулбал бүх юм зүгээр болно.

Хувь заяаны өөрчлөлт, сонир-
холтой уулзалтаар дүүрэн өдөр. 
Ашигтай санал ирвэл ажлын 
түнштэйгээ хамтран шийдэхийн 
тулд маргаашийг хүлээгээрэй. 
Өөрөө дур мэдэн хөдөлж болохгүй, 
эрсдэлтэй. Бусдын зөвлөгөөг сонс, 
гарах бүх үр дагаврыг тооцоол. Хайр 
дурлал болон гэр бүлийн харилцаанд 
тааламжтай өдөр.

Гоо сайхандаа анхаарахад таатай 
өдөр. Та мөнгө олох гэж улайрсаар 
байгаад ертөнцийг аврах гоо 
сайхнаа умартсан байна. Таны бие, 
нүүр царай, арьс арчилгаа маш 
ихээр шаардах хэмжээнд хүрсэн 
байгааг анхаар. Таны санхүүгийн 
асуудал сайжирч, нөхцөл байдал аз 
жаргалаар дүүрэн байна. Та өнөөдөр 
хайр дурлалдаа умбах болно.

Хувийн болон ажил төрлийн 
бүх харилцаа амжилттай байх 
болно. Сэтгэл санааны байдал 
маш сайн байна. Маргаан ч түүнийг 
мөхөөхгүй бололтой. Харин танд 
жирийн үеийнхээс ихээр ажиллаж 
хөдөлмөрлөх шаардлага гарах 
бөгөөд хичээл зүтгэл тань бусдад 
тоогдож, үнэлэгдэж, сайшаагдана. 
Эрүүл мэнд бүхнээс чухал тул 
урьдчилан сэргийлж дархлаатай бай.

Өнөөдөр зөвхөн нэн түрүүнд 
шаардлагатай чухал ажлаа барьж 
ав. Одоо цаг алдвал ирээдүйд энэ 
бүхнийг нөхөж чадахгүй байх. Танд 
хийж амжаагүй асуудлаа дуусгах 
боломж гарч ирнэ. Таны бүтээлч 
чадвар дээд цэгтээ хүрсэн тул энэ 
боломжийг бүү алдаарай. Гэр бүл 
болох, хайртай хүнтэйгээ болзоход 
энэ өдөр нэн тааламжтай. Ганц 
бие хүмүүс шинэ хүнтэй танилцаж, 
ирээдүйн амрагаа олох бололтой.

Санхүүгийн байдлаа алдаг-
дуулахгүйн тулд их хэмжээний 
мөнгөн зарлага гаргахаас татгалзсан 
нь дээр. Магадгүй ойр дотнын хүн 
тань гомдсон байж болох юм. Та 
бизнесээ амжилтад хүргэхийн тулд 
өөрт байгаа нөөц бололцоогоо 
ашиглах боломж бүрдэнэ. Хувийн 
амьдралдаа гарах хэд хэдэн сайхан 
өөрчлөлтөд та бэлэн байгаарай.

Тогтворгүй байдал, сэтгэл гутрал 
хэсэг хугацаагаар алга болно. 
Харилцаа болон хайр сэтгэл, бодит 
байдалд баяр баясгалан авчирна. 
Танд баяр хөөр буцаад ирэх болно. 
Үл хөдлөх хөрөнгө, эрүүл мэнд, 
аялал жуулчлал, даатгал зэрэг өөр 
асуудлуудад анхаарал хандуулснаар 
таныг санаа зовох байдлаас түр 
холдуулах тустай. Харин эрүүл 
мэндийн хувьд тийм ч таатай зүйл 
харагдахгүй байгааг анхаарах 
хэрэгтэй.

Өнөөдөр та өөрийн авьяас билэг, 
чадвараа бүрэн хэмжээгээр гаргаж, 
санасандаа хүрч чадна. Шинэ ажил 
төлөвлөхөд нэн тааламжтай өдөр. Та 
санхүүгийн байдлаа эрс дээшлүүлэх 
боломжийг алдаж болохгүй ч 
эрсдэлтэй алхам бүү хий. Сансрын 
энергийн нөлөөгөөр зарим хүн ажил 
мэргэжлээ сольж өөрчлөхийг хүсэх 
бол нөгөө хэсэг нь амжилтандаа 
сэтгэл ханахгүй, илүү ихийг хүсч 
догшин ширүүн авирлах бололтой.

Ажил дээр ямар нэгэн таагүй 
асуудлууд гарах болно. Ямар ч 
тохиолдолд бусадтай харилцах 
харилцаандаа сайтар анхаарч, 
эелдэг занг эрхэмлээрэй. Энэ нь 
ажил хэрэгт чухал нөлөө үзүүлнэ. 
Амгалан тайван байдлаа хадгалж, 
буулт хийх арга замыг хайж олохыг 
хичээ. Хувийн амьдралаа сайн 
сайхнаар өөрчлөх боломж ирэх 
ба тэрхүү боломж бололцоог бүү 
алдаарай. Ганц бие хүмүүс заяаны 
ханьтайгаа учрах бололтой.

Гэнэтийн өөрчлөлтүүд таныг их 
ажиллахыг шаардах болно. Таны энэ 
сонирхол татсан байдал том амжилт 
гаргахад тус дөхөм болно. Хамгийн 
гол нь зорилгодоо хүрэхдээ бүгдийг 
нэг дор биелүүлэх гэж зүтгэхийн 
хэрэггүй. Зорилго, ажил бүхэн 
өөрийн гэсэн дараалалтай байх 
болно. Үзүүлэлт, үр дүн нь зөвхөн 
танаас хамаарах болно.

1.  Маш ховор унагалдаг гүү
2. Өвчингүй чийрэг, цэвэр
4. Их юмнаас үлдсэн зүйл
6. Үүргэвч
7. Уулын хярын дээд ирмэг
8. Мөнгөн гүйлгээний 

үйлчилгээний байгууллага 
(товчилсон нэр)

9. Уурганы үзүүр дэх суран 
гогцоо

11. Улс орнуудыг зааглах зурвас 
газар

БОСООГООР: 

ХӨНДЛӨНГӨӨР: 

Өмнөх 
дугаарын 
хариу 
01.24

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ

12. Илэрхий
14. Хоёрдугаар хоол
15. ... тогтол, ёс ...
16. Олон улсын нэгжийн систем 

дэх цахилгаан эсэргүүцлийг 
хэмжих нэгж

17. Дүй
18. Өдөр тутмын сонин (товчилсон 

нэр)
19. Аливаа юмны сайн мууг 

урьдчилан мэдрэх сэрэл, зөн

1.  Монгол адууны үндсэн зүс
3. Монголын анхны арилжааны 

банк (товчилсон нэр)
5. Эгц, цэх
10. МУГТ Ц.Шоовдор, улсын 

арслан Д.Ганхуяг, МУГЖ 
И.Одончимэг зэрэг олны 
алдартны өлгий сум 
(Өвөрхангай)

11. Сонгодог хөгжмийн гол 
төлөөлөл, чавхдаст хөгжим

13. Хамгийн адаг муу
17. Монгол орноор аялах гадаадын 

жуулчдад хамгийн олноор 
үйлчилдэг ОХУ-ын туулах 
чадвартай фургон автомашин

20. Америкийн нэрт Монголч 
эрдэмтэн

21. Бүх цаг үеийн шилдэг рок 
дуучнаар нэрлэгдсэн Queen 
хамтлагийн гишүүн агсан
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 Хонины хавирга-6 ширхэг
 Ус-300 мл
 Улаан дарс-300 мл
 Ургамлын тос-50 мл
 Розмарын-3 ширхэг
 Давс-амталгаагаар
 Хар перец-амталгаагаар
 Улаан перец-амталгаагаар

Хонины хавиргаа давс, хар 
перец, улаан перец зэргээр 
амтална. Үүнийгээ нэг цаг 
орчим байлгавал амт нь 
сайн орно. Хайруулын тавгаа 
халаан ургамлын тосоо хийж 
сайн халаана. Саримс болон 
розмарин хийгээд дээрээс 
нь хавиргаа хийн шарна. 
Хоёр талыг нь хайрс тогттол 
шарах хэрэгтэй. Гадна тал нь 
борлоод ирэнгүүт ус болон 
улаан дарсаа хийн буцалгана. 
10-15 мин орчим чанаж махаа 
болгоно. Энэ үед давсаа 
хийгээрэй Шөл нь ширгээд 
ирэхээр махаа гаргана. 
Ингээд та өөрийн хүссэн 
салат, ногоогоор хачирлан 
идээрэй.

ОРЦ:

ХЭРХЭН ХИЙХ ВЭ:

ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ: 

НЭГ ХАВИРГАНД
 Нийт калори: 452 ккал
 Уураг:  7 гр
 Нүүрсус: 15 гр
 Өөх тос: 37  гр
 Эслэг: 6.5 гр

ХОНИНЫ ШАРСАН 
ХАВИРГА


