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Шинэ бизнесүүдийн зардлыг 
цахим худалдаа хэмнэдэг

“Эдийн засаг эргэн хүндрэх 
магадлал тун ойрхон”

Брекситийн улмаас Т.Мэйд итгэл 
үзүүлэх эсэх асуудал сөхөгдлөө

Дундын зуучлагч байхгүй тул түрээс, нэмэлт 
зардал төлөх шаардлагагүй.

2019 онд инфляцыг анхааралтай ажиглах 
хэрэгтэй.

Британийн Засгийн газарт итгэл үзүүлэх асууд
лаар санал хурааж болзошгүй байдал үүсэв.

онцлох

улс төр
Батлан даалтад байсан 
Сангийн сайд асан С.Баярцогтыг 
нэг сар хорьж, шалгахаар болов. 
х.Баттулга прокуроруудтай уул 
зан, экс Ерөнхийлөгч Ц.Элбэг дор
жийг шалгуулах хүсэлт тавилаа. 
Засгийн газар Асгатын мөнгө
ний ордыг “Эрдэнэс Монгол” 
ХХКд шилжүүлэхээр болов.
Агаарын бохирдлын асууд лаарх 
Ерөнхий хяналтын сонс го лыг энэ 
сарын 30нд хийхээр товлов.

эдийн засаг
Улс орнуудын өр $244 их наяд 
болж, түүхэн дээд түвшинд 
дөхжээ.
“Түмэн шувуут” хКийн нэг 
бүр нь ₮200ийн үнэтэй 50 сая 
хувьцааны захиалга эхэллээ. 
овоотын нэг тн коксжих 
нүүрсний үнэ $176$191 хүрэх 
боломжтой гэв.
Топ 20 индекс 0.02 хувиар 
буурч, 21489.22 нэгж боллоо.
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нийгэм
Аэросити, Зуунмод, Майдар 
хотыг 2040 он хүртэл УБын 
дагуул хот болгон хөгжүүлнэ. 
Тав хүртэлх насны хүүхдээ 
35 хоног асарсан эцэг, эхэд 
цалинтай чөлөө олгоно. 
СхДийн жижиг, дунд үйлдвэр 
лэгчид бүтээгдэ хүүн борлуулах 
“Дүнжингарав” цэгтэй болов. 
Амгалан ДцСруу хөрсний 
ус хальж орох онцгой нөхцөл 
байдал үүсжээ.

дэлхий
хятадад Африкийн гахайн 
ханиад тархсанаас гахайн махны 
үнэ өссөн байна.
Брекситийн төлөвлөгөө 
бат лагдаагүй тул Европын хувь
цааны үнэ сэргэж эхэлжээ.
Вьетнамын Bamboo Airways 
агаарын тээврийн шинэ ком
пани анхны нислэгээ хийлээ.
Баячуудын зарцуулалт багас
сан нь өсөлтийг чангааж байна 
гэж Goldman Sacks мэдээлэв. 
Xiaomi лхагва гарагийн 
арилжаагаар үнэлгээнийхээ
$31 тэрбумыг алдсан байна.

Авснаар баяждаггүй, өгснөөр хоосордоггүй
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ЦАГ АГААР

ЦаГ аГаарЫн дэлГэрэнГYЙ мэдээллиЙГ 
8 дУГаар нүүрээС УнШина УУ.

Г.Санжааханд 
ЗГМ

З.Цэлмэг
@tselmegZGM

Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM 

НИйГЭМ

ЗГМ: СЭДЭв

Төр хойрго 
хандсанаас 
бизнес 
эрхлэгчид 
хохиров

Гамшгийг хохирол багатай туулах бодит шийдэл хэрэгтэй

гахайн мах, махан бүтээг
дэхүүн үйлдвэрлэгчдийн ашиг, 
орлогын оргил үе болдог Цагаан 
сарын баярын өмнөхөн гахайн 
мялзан өвчин гарч, ийм төрлийн 
бүтээгдэхүүн худалдаалах 
боломжгүй боллоо. улсын онцгой 
комиссын шийдвэрээр дөрвөн 
аймгийн таван суманд африкийн 
гахайн мялзан өвчин гарсан 
тул гахайн мах болон өөхийг 
улсын хилээр оруулж ирэхийг 
түр хугацаагаар хориглосон. 
хэрэв худалдаанд буй гахайн 
мах, махан бүтээгдэхүүнээс уг 
өвчин илрэх юм бол худалдааг 
бүрмөсөн хориглох юм. энэхүү 
гэнэтийн шийдвэр нь мах, хиаман 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, 
бизнесийнхэнд цохилт болжээ. 
Мах, махан бүтээгдэхүүний 
борлуулалт Цагаан сарын баярын 
үеэр энгийн улирлынхаас бараг 
гурав дахин илүү байдгийг 
бизнес эрхлэгчид хэлж байна.

Монголд чөмөг ташим хүйтэр
дэг идэр ес үргэлжилж буй 
эдгээр өдрүүдэд дэлхийн өмнөд 
хагаст цельсийн 50 хэмд дөхөж, 
ша таж байна. австрали тивд 
гур ван өдөр дараалан агаарын 

УЛС ТөР

С.Мөнхчулууныг 
нийслэлийн 
Засаг даргаар 
сонголоо

МаНын удирдах зөвлөл, 
Нитх дахь тус намын бүлгээс 
дэмжсэний дагуу С.амар
сайханыг хотын даргад нэр 
дэв шүүл лээ. түүний танил
цуулгыг Нитх дахь МаН
ын бүлгийн дарга р.дагва 
төлөө лөгч дөд танилцуулсан 
юм. харин тус бүлгийн дарга 
асан С.Мөнхчулуун өөрийгөө 
заалнаас нэр дэвшүүлэв. 

МаНын удирдах зөвлөл 
өнгөрсөн сарын 28нд хуралдан 
Нитхын дарга С.амарсайханыг 
Засаг даргад нэр дэвшүүлэх 
улс төрийн шийдвэр гаргасан. 
харин С.Мөнхчулууны хувьд 
удирдах зөвлөлийн шийдвэр 
гарсан тэр өдрөөс хойш өөрий
гөө нэр дэвшүүлэхээр шийд
сэнээ энэ үеэр мэдэгдэв. ийн хүү 
намын удирдах зөвлөл, Нитх 
дахь бүлгээс дэмжсэн С.амар
сайханаас гадна дахин нэг нэр 
дэв шигч тодорсон тул уих дахь 
МаНын бүлэг завсар лага авч, 
дотооддоо уг асуудлаа ярил
цахаар болсон юм.
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Монгол ардын сургаал үг

температур цельсийн 48.9 хэмд 
хүрч, шөнөдөө 33 хэмээс буухгүй 
байна.

уур амьсгалын энэхүү онц 
ноцтой үзэгдэл наашлаад Зүүн 
өмнөд ази, Номхон далайн 
эргийн орнуудад үер, хуй 
салхи зэрэг байгалийн гамшиг 
тохиож болзошгүй байгааг 
хэвлэлийнхэн, цаг уурчид, 

шинжээчид анхааруулж байна. 
ази тивд эх дэлхий дээр болж 
буй байгалийн нийт гамшигт 
үзэгдлийн 5060 хувь тохиодог 
бөгөөд ирээдүйд нийт хохирлын 
40 хувь нь ногдоно гэж таамаглаж 
буй. Байгалийн гамшгийн ул
маас дэлхийн эдийн засгийн 
голлох өсөлтийг хангаж буй энэ 
тивийн боловсрол, эрүүл мэнд, 

амьжиргаа зэрэг эдийн засгийн 
боломжууд хумигдаж байна. 
тиймээс ч байгалийн гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, хохирол 
багатай даван туулахад дэлхий 
нийтийн бодлого тодорхойлогч, 
хөгжлийн жолоог атгагчдад 
уриалж буй юм. 
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Тайландад агаарын чанарын индекс 182т хүрэхэд гадаа гарахгүй байхыг сэрэмжлүүлэв. Харин Монголд уг үзүүлэлт 
1000 нэгж давсан ч дарга нар нүдэн балай, чихэн дүлий байгаа нь монгол хүн утаанд тэсвэртэй гэж үзсэнийх үү, эсвэл...  3

С.Батсайхан / ЗГМ©

ТАйЛАНДыН ХОРТ УТАА 
МОНГОЛыН ХУвЬД ЦЭвЭР 

АГААР Л ГЭСЭН үГ



МаНын удирдах зөвлөл болон 
Нитх дахь МаНын бүлгийн 
байр суурийн эсрэг санал өгсөн 
гэсэн үг юм. 

Санал хураалт дууссаны 
дараа С.Мөнхчулуун “Би 
хамгийн түрүүнд МаНаас 
дэвшүүлсэн сонгуулийн мөрийн 
хөтөлбөр болох “аз жаргалтай 
хот”ыг 100 хувь биелүүлэхийн 
төлөө бүх хүчээ дайчлан 
ажиллана. Мөн агаарын бо
хирдол, түгжрэл, нийтийн 
тээврийн асуудлыг шийдэхийн 
төлөө төлөөлөгчидтэй хамтран 
ажиллана” гэв. 

түүний нэрийг Ерөнхий 
сайдад уламжлах бөгөөд хэрэв 
батламжилбал бүрэн эрхээ 
шууд хэрэгжүүлэн ажиллах 
нөхцөл бүрдэнэ.  

Улс төр
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Санал өгсөн 43 
төлөөлөгчийн 24 
нь С.Мөнхчулуунд 
саналаа өгчээ

ТОвЧХОН 
» Шүүх 
Батлан даалтад байсан 
Сангийн сайд асан 
С.Баярцогтыг цагдан хорих 
саналыг прокуророос 
Сүхбаатар дүүргийн шүүхэд 
ирүүлсэн. Өчигдөр уг шүүх 
хурал болж, түүнийг нэг 
сар цагдан хорих шийдвэр 
гаргасан байна. Шүүх хуралд 
С.Баярцогтыг төлөөлж хоёр 
өмгөөлөгч нь оролцжээ. 

» ТөлөВлөлТ 
Олон улсын шинэ нисэх 
буудал ашиглалтад орж 
буйтай холбогдуулан дагуул 
хотыг хөгжүүлэх талаар 
хэлэлцэн шийдвэр гаргав.  
Энэ дагуу Улаанбаатар хотыг 
2040 он хүртэл хөгжүүлэх 
хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөнд Аэросити, 
Зуунмод хот, Майдар хотыг 
Улаанбаатар хотын дагуул 
хот гэж тусган хөгжүүлэхээр 
боллоо.

» ШийДВЭр 
ЗГ Асгатын мөнгөний ордыг 
"Эрдэнэс Монгол" ХХКд 
шилжүүлэхээр болов. 
Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хайгуул хийж 
нээсэн тус ордыг Засгийн 
газар ойрын хугацаанд 
эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулахаар төлөвлөжээ. 

» хөнгөлөлТ 
Томуу, томуу төст өвчтэй, 
тав хүртэлх насны хүүхдээ 
эмнэлэгт, гэрээрээ 35 хоног 
асарсан эцэг, эх, асран 
хамгаалагчид цалинтай 
чөлөө олгохыг ажил 
олгогч нарт даалгалаа. 
Өнөөдрөөс гуравдугаар 
сарын 16н хүртэл мөрдөх 
энэ тогтоолыг дэмжиж 
ажиллахыг хувийн 
хэвшлийн аж ахуйн 
нэгжүүдийн удирдлагад мөн 
уриалав.

» КоМиСС 
Төрийн албаны зөвлөлийн 
гишүүнийг сонгон 
шалгаруулах комиссын 
бүрэлдэхүүнийг Төрийн 
байгуулалтын байнгын 
хорооноос баталлаа. 
Тус бүрэлдэхүүнд УИХ
ын Тамгын газрын Хууль 
эрх зүйн хэлтсийн дарга 
Э.Түвшинжаргал, Төрийн 
албаны зөвлөлийн Ажлын 
албаны дарга А.Амармэнд, 
Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн Дотоод аудитын 
албаны дарга С.Мөнхтөр, 
АТГын Хяналт шалгалт, дүн 
шинжилгээний хэлтсийн 
дарга Х.Хашбаатар, ҮАГын 
Санхүүгийн аудитын газрын 
захирал Ц.Наранчимэг, 
Удирдлагын академийн 
дэд захирал Ц.Батсүх, 
Жендерийн үндэсний 
хорооны ажлын албаны 
дарга Т.Энхбаяр нарыг 
томилов. Тэд төрийн албанд 
838 жилийн хугацаанд 
ажилласан туршлагатай 
хүмүүс аж.

◄1
гэвч тус бүлгийн авсан 30 

минутын завсарлага цайны 
цагаар үргэлжилж, тэр нь дахин 
хоёр цагаар сунжирснаар үдээс 
хойш 15.00 цагийн үед Засаг 
даргыг сонгох нууц санал 
хураалт эхлэв. 

Нийт 43 төлөөлөгч нууцаар 
санал өгсөн бөгөөд эхний удаад 
хоёр нэр дэвшигч тус бүр 21 
хүний санал авчээ. харин нэг 
төлөөлөгчийн санал хүчингүй 
гарснаар хоёр дахь санал 
хураалт зохион байгуулав. эх 
сурвалжийн хэлснээр буруу 
тэмдэглэж, хүчингүй болсон 
санал С.амарсайханы нэрийг 
сонгосон байжээ. 

гэхдээ санал хураалтын явцад 
төлөөлөгчид нууцаар өгсөн 
саналынхаа зургийг нь авсан 
тохиолдол гарчээ. энэ нь хэнд 
санал өгч буйгаа санаатайгаар 

ЕРөНХИйЛөГЧ

С.Мөнхчулууныг нийслэлийн 
Засаг даргаар сонголоо 

төрийн тэргүүн х.Баттулга 
улсын ерөнхий прокурорын 
урилгаар Прокурорын бай
гуул лагын удирдах ажилтны 
зөвлөгөөнд оролцон Ерөн
хийлөгчийн зүгээс үүрэг өгч, 
иргэний хувиар хүсэлт гаргалаа.

тэрбээр зөвлөгөөнд орол
цогчдод жилийн өмнө хэлж 
байсан үгээ сануулж, зарим 
тодорхой хэргүүд шийдэгдэхгүй 
байгаад шүүмжлэлтэй хандав. 
тухайлбал, оффшор данстай 
төрийн албан тушаалтнуудыг 
шалгах хэрэг жил тойрч, замхарч 
алга болсныг шүүмжлэв. Мөн 
х.Баттулга Ерөнхийлөгчийн 
зүгээс хоёр хэрэгт прокурорын 
байгууллага анхаарал хандуулж 
өөрсдөөсөө шударга ёсыг 
эхлүүлэхийг “уриалав”. эхнийх 
нь ЖдүхСтай нэр хол
богдсон Ерөнхий прокурорын 
орлогч Б.амгаланбаатартай 
холбоотой. энэ тухай тэрбээр 
“Ерөнхий прокурорын орлогч 
Б.амгаланбаатар ЖдүхСгаас 
хоёр жил дараалан зээл авсан нь 
тогтоогдсон. өөрөө ч хүлээсэн. 
асуудал гармагц би дуудаж 
уулзаад “ажлаа өгөөд шалгуулсны 
дараа буцаад орж болно. өргөдлөө 
өг” гэж хэлсэн. харамсалтай 
нь тэгсэнгүй. өнөөдөр ямар ч 
хариуцлага хүлээлгүйгээр албан 
тушаалаа хашаад сууж байна. 
ЖдүхСгаас зээл авсан уих

ЗАСГИйН ГАЗАР 

Цалин, тэтгэврийг нэмлээ 

Төлөөлөгчдийн 
олонх нь МАН-ын 

бүлгийн эсрэг 
санал өгөв

Ерөнхийлөгч 60 тэрбум, ТТ зэрэг асуудалд анхаарахыг даалгав

Бидний хайрт эцэг, халамжит хань Балдан гийн 
Гаваа 2019.01.12ны өдөр 68 насандаа бурхан 
боллоо. Аав минь халамжит сайн хань, бусдын 
сайн анд нөхөр, нэр хүндтэй удирдан зохион 
байгуулагч, ажилсаг хичээнгүй нэгэн байлаа. 

Балдангийн Гаваа нь 1946 онд Увс аймгийн 
Сагил сумын Борцоо голд Балдангийн зургаа дахь 
хүү болон мэндэлжээ. 1956 онд бага, дунд сургууль 
дүүргэж, 19661970 онд Санхүү эдийн засгийн 
техникумд үйлдвэрийн нягт лан бодогчийн ангид 

суралцан төгсжээ. Тэрбээр 19711982 онд Сангийн 
яамны үнэт цаасны эрхлэгчээр ажиллаж байв. 
Ажиллаж байх хугацаандаа Монгол улсын их 
сургуулийн Нягтлан бодогч, эдийн засгийн оройн 
ангийг төгссөн юм. Сангийн яамны сайдын 11 
дүгээр тоот томилолтоор Төв аймгийн Баяндэлгэр 
сумын нэгдэлд чанарын албаны дарга, "Ундрам" 
улсын үйлдвэрийн газрын дарга, Налайхын эрчим 
хүчний салбарт байцаагч ажилтнаар ажиллаж 
байгаад 2006 онд өндөр насны тэтгэвэртээ гарсан 
юм. Ажиллаж байх хугацаандаа Сангийн яамны 
хүндэт жуух бичиг, эрчим хүчний тэргүүний 
ажилтан цол тэмдгээр шагнуулж байсан.

Таны минь гэгээн дүр үр хүүхэд бидний 
сэтгэл зүрхэнд үргэлжид амьд сэрүүн байх 
болно. Тэнгэрийн оронд заларсан аав минь энх 
амгалан нойрсож, үр хүүхэд бидэндээ эргэн төрөх 
болтугай. 

УМ САйн АМгАлАн БолТУгАй 

Хань ижил, үр хүүхэд, ах дүү, төрөл төрөгсөд

ЭМгЭнЭл

бусдад үзүүлэх, хараат бусаар 
нууц хураалтад оролцох 
боломжийг хязгаарлаж байна 
гэж тооллогын комисс үзсэн 
юм. тиймээс энэ мэт үйлдлийг 
төлөөлөгчид гаргавал, өгсөн 
саналыг нь хүчингүйд тооцох 

журам боловсруулж, Нитхын 
төлөөлөгчдөд танилцуулсан нь 
багагүй маргаан дэгдээв. Зарим 
төлөөлөгч “хүний эрхэд халдаж 
байна” гэж тооллогын комиссыг 
буруутгасан ч дээрх журмаар 
хоёр дахь санал хураалтыг 

явуулахаар олонх нь дэмжлээ. 
харин хоёр дахь шатны 

санал хураалтаар саналаа 
өгсөн 43 төлөөлөгчөөс 24 нь 
С.Мөнхчулууны төлөө саналаа 
өглөө. өөрөөр хэлбэл, Нитх
ын төлөөлөгчдийн олонх нь 

Б.Хасуй / ЗГМ©

нэмэгдэж, дундаж тэтгэвэр 372 
мянган төгрөг боллоо.

Мөн хуралдаанаар нийг
мийн халамжийн тэтгэвэр 155 
байсныг 174 мянган төгрөг, 
асаргааны тэтгэмжийг сард 76 
мянган төгрөг байхаар тогтлоо.

Нийгмийн халамжийн тэт
гэврийг Нийгмийн даат галын 
сангаас тэтгэвэр авах эрх 
үүсээгүй ганц бие ахмад настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй, тэжээгч 
нь нас барсан хагас, бүтэн өнчин 
хүүхэд зэрэг халамж зайлшгүй 
шаардлагатай 60 орчим мянган 
хүн авдаг. 

16 хүртэлх насны, байнгын 
асаргаа шаардлагатай хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдэд нийгмийн 
халамжийн тэтгэвэртэй тэнцүү 
хэмжээгээр тусламж олгож 
байгаа бөгөөд үүнд 11 мянган 
хүүхэд хамрагдаж байна. 
Байнгын асаргаа шаардлагатай 
иргэн, хүнд нөхцөлд байгаа 
хүүхэд, ганц бие, харж хандах 
хүнгүй ахмад настан, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэнийг гэр 
бүлдээ авч асарч байгаа 61 
мянга гаруй хүн асаргааны 
тэтгэмж авдаг юм.

хуралдаанаар эрүүл мэнд, 
сургуулийн өмнөх болон бага, 
дунд боловсрол эзэмшүүлэх 
сургалтын байгууллага, мэр
гэжлийн боловсрол, сургал
тын байгууллагын төрийн 
үйлчилгээний албан тушаалын 
зэрэглэлийг мөн шинэчлэн 
батлав.

Мөн төрийн албан хаагчдын 
цалинг найман хувиар нэмж 
байгаа аж. харин эмч, багш 
нарын цалинг 20 хүртэл хувиар, 
дүүрэг, сум, хороо, багийн Засаг 
дарга, нийслэл, аймаг, дүүрэг, 
сумын Засаг даргын орлогч 
нарын цалинг найман хувиар 
нэмлээ.

төрийн албан хаагчдын 
дундаж цалин 2018 оны 
байдлаар 804 мянган төгрөг 
байсан бол одоо 916 мянган 
төгрөг болж нэмэгдлээ.  

Б.Сэлэнгэ 
ЗГМ 

Тэтгэврийн 
дундаж хэмжээ 
372 мянган 
төгрөг болж 
өслөө

Засгийн газар ээлжит 
хуралдаанаараа нийгмийн 
даат галын сангаас олгож 
байгаа тэтгэвэр болон цэргийн 
алба хаасны тэтгэврийг 
ирэх сарын 1нээс нэмэхээр 
шийдвэрлэлээ.

ингэснээр бүрэн тэтгэврийн 
доод хэмжээ 310 мянга, хувь 
тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод 
хэмжээ 269 мянган төгрөг болж 
байна. 408 мянга гаруй иргэний 
тэтгэвэр 2430 мянган төгрөгөөр 

Х.Баттулга 
Ерөнхийлөгчийн 
зүгээс хоёр 
хэрэгт 
прокурорын 
байгууллага 
анхаарал 
хандуулж 
өөрсдөөсөө 
шударга ёсыг 
эхлүүлэхийг 
“уриалав”.

ын гишүүд орлогч прокурор 
Б.амгаланбаатартай барьцаж 
байна гэсэн зүйл яригдаж байгаа. 
Прокурорын тухай хуулийн 46.5
д “улсын ерөнхий прокурор, 
түүний орлогчид эрүүгийн хэрэг 
үүсгэж, яллагдагчаар татан 
шалгахтай холбогдуулан бүрэн 
эрхийг нь түдгэлзүүлэх эсэх 
асуудлыг эрх бүхий байгууллагын 
саналыг үндэслэн Монгол улсын 
Ерөнхийлөгч шийдвэрлэнэ” 
гэсэн байна. тэгэхээр Ерөнхий 
прокурор та бид хоёрт ажил 
байгаа гэдгийг хууль сануулж 
байна. тиймээс та орлогчийнхоо 
асуудлыг шийдэж байж нийгэм 
рүү гарахгүй бол болохгүй” гэсэн 
юм.

Ерөнхийлөгчийн хөндсөн 
дараагийн асуудал нь 60 
тэрбумын хэрэг болон утаанд 
зарцуулсан мөнгөнөөс завшсан 
хэрэг, Салхитын мөнгөний ордыг 
тойрсон маргаантай холбоотой 
байв. төрийн тэргүүн 60 тэрбумын 
хэргийг шийдвэрлээгүйгээс 
уихын үйл ажиллагаа гацаанд 
орсон гэдгийг дурдаад, утаанд 
зарцуулсан мөнгийг завшсан эзэд 
нь тодорхой байхад шалгахгүй 
байгааг шүүмжилсэн. Мөн 
Салхитын мөнгөний ордыг 
завшиж, олон тэрбум төгрөгийн 
орлого олсон бүлэглэл тодорхой 
байхад хэргийг шалгахгүй 
байгааг гайхаж байгаагаа 
илэрхийлэв. тэрбээр “уул 

уурхайг тойрсон хэрэг зөрчил 
их гарч байна. та нарын хамар 
дор чинь хууль бус ажиллагаа 
дэлгэрэн цэцэглэж байхад яагаад 
өргөсөн тангарагаа биелүүлж 
ажиллахгүй байгаа юм бэ” гэв. 
Ерөнхийлөгч прокуроруудын 
зөвлөгөөнд алт, мөнгөний 
агууламжтай хүдрийн дээж 
болон дунд гарын мөнгөн аягатай 
ирсэн байв. түүгээр дамжуулан 
төмөр зам, Сайншандын аж 
үйлдвэрийн парк зэрэг хөгжлийн 
хөтөлбөрийг зогсоож гацаасныг 
шүүмжилсэн. “хэрэв тухайн 
үед хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг 
прокурорын байгууллагын 
оролцоотой гацаагаагүй бол 
хүдрээ боловсруулж, мөнгөн аяга 

хийх түүхий эдээ гадаадаас бус эх 
орондоо үйлдвэрлэх байлаа” гэж 
тайлбарласан юм.

харин х.Баттулга иргэнийхээ 
хувиар тавантолгойн ордыг 
гэрээгээр халхавчлан гаднынханд 
өгөх оролдлого гарсныг шал
гуулах хүсэлт гаргав. тэрбээр 
“ард түмний өмчид байдаг таван 
толгойн орд газрыг гэрээгээр 
халхавчлан 60 болон 40 жилээр 
сунгах нөхцөлтэйгээр үнэгүй 
өгөх оролдлого удаа дараа 
гарлаа. 2015 оны дөрөвдүгээр 
сард Засгийн газар ийм гэрээ 
байгуулах гэж байсныг тухайн 
үеийн уихын удирдлага болон 
40 гишүүн зогсоосон юм. тэдний 
нэг нь би. Мөн Ж.эрдэнэбат 
Ерөнхий сайд байхдаа үүнийг 
дахин зүтгүүлсэн” гэсэн юм. 
иргэн х.Баттулгын хүсэлтийг 
хүлээж авсан улсын Ерөнхий 
прокурор М.энхамгалан хариуд 
нь “Прокурорын байгууллага 
зөвхөн хуульд захирагдаж үйл 
ажиллагаагаа явуулна. хэн 
нэгнийг гэмт хэрэг гэж ярихаар 
нь хэрэгт татдаг, хэн нэгнийг 
буруутай байх ёстой гэхээр 
буруутгадаг асуудал миний 
үед л лав гарахгүй. Би үүнийг 
та нарын өмнө, Монгол улсын 
Ерөнхийлөгчийн өмнө хэлье. хэн 
нэгнийг хэлмэгдүүлж чадахгүй, 
хэн нэгнийг хариуцлагаас 
мултлахгүй” гэсэн юм.  



үүсчихээд байхад манай дарга 
нар яагаад чимээгүй сууна вэ. ард 
иргэддээ уриалж, сэрэмжлүүлэх 
сэтгэлтэй дарганцар алга уу, 
цаана чинь. 

Манай улс 2014 оноос хойш 
агаарын чанараа хэмжих болсон. 
энэ үеэс хойш хорт утаа жил бүр 
нэмэгдсээр иржээ. Agaar.mn сайт 
дахь зарим тоон үзүүлэлтэд 
анхаарлаа хандуулъя. 2018 оны 12 
дугаар сарын 1723ны өдрүүдэд 
агаар дахь рМ 2.5 тоосонц
рын хэмжээ зөвшөөрөгдөх 
стандартаас 13.9 дахин давжээ. 
энэ өдрүүдэд 100 айл, Баруун 
дөрвөн зам орчимд агаарын 
чанарын индекс мянгын босго 
давсан байв. 500гаас хэтэрвэл 
гамшиг нүүрлэлээ гэж үздэг 
байтал гамшгийн үзүүлэлтээс 
хоёр дахин давсан. харин 
хамгийн сүүлийн мэдээллээр 
буюу нэгдүгээр сарын 713ны 
хооронд хамгийн их хөнөөлтэй, 
хамгийн нарийн ширхэгтэй рМ 
2.5 тоосонцор зөвшөөрөгдөх 
стандартаас 15 дахин давсан 
байна. энэ үед 100 айл, 
Баянхошуу, Баруун дөрвөн зам, 
13р хорооллын орчимд агаарын 
чанарын индекс 14001500гийн 
хооронд хэлбэлзэж байлаа. Бид 
ийм л нөхцөлд ажиллаж, амьдарч 
байгаа нь эмгэнэл биш гэж үү. 
гэтэл асуудлыг хариуцсан 
сайд, дарга нар юу ч болоогүй 
мэт дүлий дүмбэ оргисоор. 
тэр ч байтугай Байгаль орчны 

Тайландын нөхцөл 
байдал Монголын 
хувьд “бага 
бохирдол” гэсэн 
ангилалд орно
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нийтлэлчийн булан

тайландын Ерөнхий сайд 
Прают Чаноча нийслэл Бангкок 
хотын иргэдэд хандан уриалга 
гаргасныг дэлхийн томоохон 
хэвлэлүүд дуу дуугаа авалцан 
мэдээлэв. тус хотод агаарын 
чанарын индекс 182 хүрч 
өссөн нь азийн хамгийн их 
бохирдолтой хотууд болох шинэ 
дели, Бээжин, Жакартагийн 
хэмжээнд хүрчээ. тиймээс хотын 
иргэдийг онц шаардлагагүй бол 
гэрээсээ гарахгүй байх, гарсан 
тохиолдолд амны хаалт заавал 
хэрэглэхийг Ерөнхий сайд нь 
сануулав. 

тайланд бүс нутагтаа агаарын 
бохирдол ихтэй орны тоонд 
ордог бөгөөд барилгын ажил, 
автомашины утаа, үйлдвэрүүд 
бохирдлын эх үүсвэр болдог 
тухай Bloomberg мэдээлсэн 
юм. Нэгэнт агаарын бохирдол 
аюултай түвшинд хүрсэн тул 
Засгийн газрын зүгээс барилгын 
талбайг хянах, машины утааг 
шалгах зэрэг арга хэмжээ авахаар 
төлөвлөжээ. 

тайландууд ийнхүү сэхээ 
авч хөдлөөд эхэллээ. харин 
Монголд ийм нөхцөл байдал 
тохиолдвол яах бол. тийм ээ, 
таны бодож байгаа хариулт мөн. 
Манай төр засаг яах ч үгүй. энэ 
байтугай гамшиг нүүрлэчихээд 
байхад нүдэн балай, чихэн 
дүлий байдаг нөхдийн хувьд 
182 гэдэг үзүүлэлт юу ч биш. 
өдгөө Монголд мөрдөгдөж буй 
стандартаар агаарын чанарын 
индекс 050 бол цэвэр, 51100 
бол хэвийн, 101200 нь бага 
бохирдолтойд тооцогддог. харин 
201300 нь бохирдолтой, 301
400 бол их бохирдолтой, 401
500 бол маш их бохирдолтой 
гэж үздэг. тэгээд 500гаас 
дээш бол гамшгийн үеийн 
нөхцөл байдал гэж тооцогддог. 
эндээс харвал Ерөнхий сайд 
нь ард иргэдээ гэрээс гарахгүй 
байхыг сануулж буй 182 гэдэг 
үзүүлэлттэй тайландын нөхцөл 
байдал Монголын хувьд “бага 
бохирдол” гэсэн ангилалд орох 
нь. Ер нь ихэнх тохиолдолд 
агаарын чанарын индекс онц 
аюултай хэмжээнээс хэд дахин 
давдаг Монгол улсын хувьд 182 
гэсэн үзүүлэлт цэвэр цэнгэг агаар 
мэт ойлгогдох болжээ. тайланд 
болон Монголын нөхцөл байдал 
тэнгэр, газар шиг ялгаатай байгаа 
биз.

уг нь дэлхийн ихэнх оронд 
мөрддөг стандартаар бол 
индекс 151200д хүрвэл агаар 

бохирдолтой, 201300г маш 
их бохирдолтой, 300гаас дээш 
гарвал гамшгийн хэмжээний 
үзүүлэлт гэж тооцдог. харин 
манай стандарт олон улсын 
жишгээс яагаад зөрөөд байна 
вэ. Монгол хүн утаанд тэсвэртэй 
гэж үзсэнийх үү. эсвэл бид 
хүний анатомоос өөр бүтэцтэй, 
мутацид орсон ард түмэн гэж 
үү. энэ талаар уЦошгын 
мэргэжилтэн С.энхмаагаас 
тодруулахад “агаарын чанарыг 
тооцох аргачлал, мөрдөх 
стандарт улс орон бүрт өөр. 
Мэдээж улаанбаатарын утааг 
токио, Бангкокийн нөхцөл 
байдалтай харьцуулах аргагүй. 
Яагаад гэвэл, утааны эх үүсвэр 
нь өөр өөр. Манай улсын хувьд 
аНу, хятадад мөрддөг арга, 
стандартаар агаарын чанараа 
хэмжиж байна. Монголд хамгийн 
тохиромжтой гэж үзсэний үндсэн 
дээр ийм шийдвэр гаргасан байх” 
гэсэн юм. 

америкийнх ч бай, хятадынх ч 
бай, бид ямартай ч нэлээд зөөлөн 
стандарт мөрддөг байх нь. улс 
орнууд аюулын харанга дэлдэж, 
ард иргэдээ сэрэмжлүүлээд буй 
үзүүлэлт бидний хувьд санаа 
зовох хэмжээний биш гэсэн үг. 

За яахав, улс орон бүрийн 
мөрдөх стандарт өөр гэдгээр энэ 
асуудлыг хаацайлаад өнгөрлөө 
гэж бодъё. гэтэл бидний мөрдөөд 
буй өнөөх зөөлөн стандартаас 
нь хэд дахин давсан нөхцөл 

Тайландын хорт утаа Монголын 
хувьд цэвэр агаар л гэсэн үг

Манай хүний үнэргүй дарга 
нар аюулыг аюул биш гэж 
харагдуулахыг хичээж, статистик 
үзүүлэлтүүдийг дарахыг оролдох 
зуур агаарын бохирдлоос 
үүдэлтэй үй түмэн асуудал ард 
олныг нэрвээд дууслаа. дүүргийн 
эмнэлгүүдэд хэдэн зуун ор нэмж 
тавиад байгаа хэрнээ багталцахгүй 
байгаа тул эцэг, эхчүүд хонгилд 
эвхдэг ор тавиад хүүхдээ асарч 
байна. ганц өдөрт 200 гаруй 
хүүхэд шинээр хэвтэн эмчлүүлж 
байгаа талаар эМЯны хэлтсийн 
дарга нь ярилаа. ханиаданд сайн 
гэсэн эм нь олдохгүйгээс болж 
сошиал орчинд нэгнээсээ эм 
гуйх өрөвдөлтэй дүр зураг улам 
ихсэв. Яг ингэж ядарч зовсон 
үед нь эм, тарианы үнэ дунджаар 
11.4 хувиар өссөн болохыг 
үндэсний статистикийн хорооны 
мэдээлэл баталлаа. энэ хэрээр 
иргэдийн халаасан дахь цөөн 
хэдэн төгрөг улам нимгэрсээр 
байна. ханиад томууны дэгдэлт 
ихэссэн шалтгаанаар дорнод, 
төв аймагт хорио тогтоож, 
сургууль, цэцэрлэг, үйлчилгээний 
газруудыг хаах шийдвэрийг 
салбарын яам нь гар гав. энэ бүгд 
эцэстээ утаа гэгч ганц л зүйлтэй 
холбогдож байгаа нь хэнд ч 
илэрхий. Зөвшөөрөгдөх стан
дартаас 15 дахин давсан, гамш
гийн хэмжээнээс гурав да хин 
ихэс сэн агаараар амьсгалж буй 
хүмүүс яаж ч эрүүл байх билээ. 

утаа өтгөрсөн хүйтний улиралд 

Г.Баярсайхан
@bayarsaikhanZGM 

• Агаарын чанарыг тооцдог 
манай стандарт олон улсын 
жишгээс яагаад зөрөөд 
байна вэ. Монгол хүн утаанд 
тэсвэртэй гэж үзсэнийх үү.

• индекс 500гаас хэтэрвэл 
гамшиг нүүрлэлээ гэж 
үздэг байтал гамшгийн 
үзүүлэлтээс гурав дахин 
давжээ.

• Зөвшөөрөгдөх 
стандартаас 15 дахин 
давсан, гамшгийн 
хэмжээнээс гурав дахин 
ихэссэн агаараар амьсгалж 
буй хүмүүс яаж ч эрүүл байх 
билээ. 

С.ЦОГТБАяР ЗУРж БАйНА

хатгаагаар нас барсан хүүхдүүдээс 
12.5 дахин олон хүүхэд эхийнхээ 
хэвлийд хүн болж чадалгүй буцдаг 
талаар манай сонин өмнө нь 
бичсэн. Бүр тодруулбал, өсөлтгүй 
жирэмслэлт манай улсад жилд 
5000 орчим бүртгэгдэх болов. 
тиймээс агаарын бохирдол ихтэй 
111 дүгээр сард жирэмслэхгүй 
байхыг эмч нар анхааруулж 
байна. харин манай дарга нар 
болохоор өсөлтгүй жирэмслэлт, 
эндсэн ураг, өвчилсөн хүүхдээ 
тоолж суухаас хэтэрсэнгүй. 
гэхдээ “бид бүгдийн төлөө” албан 
тушаал, сандал ширээ булаалдан 
тэмцэлдэх ажлаа бол сайн хийж 
байгаа шүү. 

одоо бид яах ёстой юм бэ. 
лав л энэ төр засаг утааг арил
гаж, биднийг сайн сайхан 
амьд руул на гэсэн гэнэн үлгэрт 
итгээд хэрэггүй. гэхдээ ядаж 
агаа рын бохирдлыг тооцдог 
аргач лалаа дэлхийн эрүүл мэн
дийн байгууллагаас гаргасан 
стандартад нийцүүлж болдог
гүй юм уу. ингэвэл бид ядаж л 
бусад улс оронтой өөрсдийгөө 
харьцуулах боломж бүрдэнэ. 
Мөн асуудлыг хариуцсан 
сайд, дарга нар бодит үнэнийг 
хүлээн зөвшөөрч, ард иргэддээ 
анхааруулга сануулга өгч, 
гамшгийн үеийн нөхцөл байдалд 
ажиллаж эхэлмээр байна. гамшиг 
нүүрлэсэн гэдгийг мянга нуугаад 
нэмэргүй шүү дээ, нүдэн дээр 
илхэн байхад.  

өмнөх сайд нь “энэ бол гамшиг 
зарлах хэмжээний аюул биш” 
гэж мэдэгдэн ард түмнийг 
доромжилсон шигээ сууж байв. 

С.Батсайхан / ЗГМ©



в.Путин явсны 
дараа хэрхэх 
талаар яриа 
газар авав

Задралыг нөхцөлдүүлэх гол 
хүчин зүйл нь эдийн засаг. хэрэв 
хүчирхэг эдийн засаг оршиж 
байвал задралыг гэтэлж чадна. 
гэтэл орост ийм итгэл алга гэдгийг 
нэрт эдийн засагч “роснано”гийн 
дарга анатолий Чубайс хүлээн 
зөвшөөрч байна. хэсэг хугацааны 
дараа оросын эдийн засаг грек, 
Казахстан, туркээс хоцрох болно. 
оросын эдийн засгийн өсөлтийн 
хурд доогуур байгаа нь хэтдээ 
оросуудын амьдралын түвшинд 
муугаар нөлөөлнө. олон орон 
эдийн засгийн өсөлтөө жил бүр 
3.5 хувьдаа барьж болоод байхад 
оросынх 1.5 хувьтай. эдийн 
засгийн хувьд дээрх гурван улсаас 
хоцорно гэж би хэлээгүй, харин 
амьдралын түвшнээр тэдэнд хол 
хаягдана. хүний капитал, соёл, 
боловсрол, эрүүл мэндээр оросууд 
эрсдэл туулсаар бусад ертөнцөөс 
хоцорно. эдийн засгийн хэвийн 
өсөлтийг хангах эдийн засгийн 
шийдвэр улс оронд маань алга 
хэмээн олигарх асан энэ нөхөр 
ярьжээ. 

“Xолдинг Минченко Консал
тинг” тББын шинжээчдийн 
үзсэнээр бүр ноцтой үйл явц орост 
заналхийлж байгаа аж. тухайлбал, 
Brexit. орос дахь элитийн эсрэг 
давалгааны бодит аюул болох 
элитийн эсрэг сэтгэл зүй нь глобал 
хандлага, дундаж анги хомсдож, 
орлого буураад ирэхийн цагт 
заавал илэрдэг учраас орост ч мөн 
нүүрлэлээ гэсэн байх юм. 

орос дахь улс төрийн намууд 
гэж сонгогчдын толгойны өвчин 
бий. иргэдийн 42 хувь нь өөрсдийг 
нь төлөөлөх намыг нэрлэж 
чадахгүй, 28 хувь нь намуудыг 
олигархын төлөөлөл гэж үздэг. 
харин 17 хувь нь намуудыг улс 
орны удирдлагын төлөөлөл гэж 
үздэг аж. Популист хөдөлгөөн 
орост хүчээ авч буй. үүийг дагаад 
антиглобализм, элитийн эсрэг үзэл 
хүчтэй тархаж байна. уламжлалт 
тогтолцооны төлөө хүчнүүд болон 
шинээр үүсэж буй системийн эсрэг 
хүчнүүд мэдээллийн орон зайд 
үзэлцэж эхэллээ гэжээ.

Монголд ажиглагддаг үзэгдлийг 
л би энд бичээд байгаа хэрэг. орост 
ийм тэмцэл хэд хэдэн онцлогтой 
өрнөнө. Нэгдүгээрт, мэдээллийн 
фастфуд (fastfood) гэж нэрлээд 
буй шүүмжлэлт мэдээллийн их 
урсгал. хоёрт, үнэнийг өмчлөх, 
үнэн хэмээн нотлох мэдээллийн 
давалгаа. гуравт, хуурамч мэдээний 
урсгал, дөрөвт, “их ах” (ямар ч 
цензургүй facebook, big data)ын 
мэдээлэл буюу глобал ертөнцөөс 
авдаг мэдээллийн давалгаа аж.

хэрэв популизмтай одоо л 
шуурхай тэмцэхгүй бол 23 
жилийн дараа гэхэд оросын 
парламентын намууд бөхөх 
болно. 2021 оны төрийн думын 
сонгуульд хэд хэдээрээ эвсэж 
орохоос аргагүй болох вий хэмээн 
“Xолдинг Минченко Консалтинг” 
анхааруулсан байна. Монголд ч 
мөн ийм үзэгдэл нүүрлээд байгаа.

в.Путиний дараах оросыг юу 
хүлээж буй талаар perevodika.ru 
гэх сайтад 2018.11.01нд таван 
хувилбар нийтэлснийг эшлэе. 
хөндөн буй эл асуудал манайд 
нэн хамаатай учраас судлаасай, 
тусгаасай хэмээн улс төрчдөдөө 
уриалъя.

в.Путиний төмөр нударгаар 
удирдуулсан орос орон глобал 
бодлогод хүчирхэг төртулс хэмээн 
нэрээ дуудуулж яваа. Прибалтик, 
украин, гүрж мэтийн хөршүүдэд 
нь аянгын үүл шиг л сонсогддог 
байх. хүйтэн дайн эргэж сэргэлээ 
ч гэж байх шиг. харин энэ эрин 
дуусвал хэрхэх талаар русский 
TVNET анализ хийснийг дээрх 
цахим хуудсаас үзэж болно.

Хувилбар 1. в.Путиний 
өөрийнх нь сонгож, бэлтгэсэн эли
түүд засгийн эрхийг үргэлж лүү лэн 
барих хувилбар хамгийн магад
лалтай. в.Путинийг гадаадад явсны 
дараа хариуцаж үлддэг өнөөгийн 
аюулаас хамгаалахын болон гадаад 
харилцааны элитүүдийг хэлж буй 
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хэрэг. оросын хамгийн нөлөө 
бүхий, хөрөнгөлөг хэсэг нь төрдөө 
үнэнчээ зарлаж, хандиваар улсаа 
тэтгэж (Сочийн өвлийн олимп гэх 
мэт), тэгснээр “олигархтөр улс” 
гэх бүтэц цааш үргэлжилнэ. үнэн 
алдартны шашин нь Кремлийн 
бодлогыг сурталчлагч хэвээрээ 
байна. “КадыровКремль” гэх 
нягт харилцаа үргэлжилнэ. 2008 
онд д.Медведевв.Путиний 
засаглалын үед дээрх шинжүүд 
тод харагдаж байсан бөгөөд 
өөр хүн засгийн эрх авлаа 
гэхэд в.Путиний буй болгосон 
тогтолцоо хэвээрээ үргэлжилнэ. 
гадаад бодлогодоо аНутай 
хэлэлцээний ширээнд сууя гэдэг 
суртал нэвтрүүлэг үргэлжлэх 
боловч Европыг задлах, нураах 
бодлогоо үргэлжлүүлнэ. хэрэв 
оросын хувьд аюулгүй байдалд 
нь шууд хамаатай гүрж, украинтай 
өрнөд ихээхэн ойртвол цэргийн 
хүч хэрэглэж магадгүй. тэгснээрээ 
орос дэлхийд нөлөө бүхий гүрэн 
хэвээрээ гэдгийг вашингтонд 
мэдрүүлж магад. орост ардчилсан 
реформыг саатуулах нь мэдээж. 
иргэний нийгэм, чөлөөт хэвлэлд 
цензур тавих болно. улс орон 
дотооддоо тогтвортой байх ч удаан 
үргэлжлэхгүй. энэ хувилбар хөрш 
Монголд хамгийн ашигтай нь байж 
болох юм.

Хувилбар 2. хэт үндсэрхэг 
орос бий болох тухай энэ хувилбар 
магадлал багатай. в.Жириновский 
мэтийн улс төрчид тоглолт хийсээр 
засгийн эрхэнд гараад ирвэл 
хэрэг жиж магадгүй. в.Путиний 
буй болгосон системийг өөрчилж 
таарна, өөрийн талынхныг энд 
тэнд гүй томилно. гэхдээ орос 
орон авто ритари хэвээрээ үлдэнэ, 
дотоод бодлогод өөрчлөлт орохгүй. 
хувийн өмч хязгаар лагдана, төрийн 
орол цоо тойгоор эдийн засгийн 
өсөл тийг хангах гэнэ. гадаад 
бодлого өөрчлөгдөхгүй, харин ч 
улам түрэм гий тал руугаа явах 
болно. Зэр зэвсгээ бүх юман дээр 
ашиг лана. хэлэл цээний ширээнд 
суух тухай суртал нэвтрүүлэг 
зогсож, хуучин СССрийн гишүү
дийг хүчээр орост нэгтгэх гэнэ. 
аНуаас аляскийг нэхнэ, Бал
тийн орнуудыг Натогоос өрсөж 
устгана. аНуд д.трамп гарч ирээд 
үндэсний радикализм руу хал тирч 
байгаа шиг орост бүр түү нээс ч 
дор авирлах нөхөр бол в.Жи ри
новский байна. тэрээр улс төрийн 
маркетингаа яг ийм замаар гүйцэл
дүүлэх хүсэлтэй. хэрэв орос орон 
ийм замыг сонговол өөрөө сөнөх, 
тэр ч бүү хэл дэлхийг эмх зам
ба раа гүй болгох аюултай уч раас 
хам гийн хүсэшгүй хувилбар юм.

Хувилбар 3. Социалист эсвэл 
коммунист орос орны тухай 
хувилбар магадлал багатай. улс 
төрийн тоглолт дунд геннадий 
Зюганов мэтийнхний толгойлсон 

коммунист нам ялах хувилбар. 
хэрэв тэгвэл орост үлэмж өөрчлөлт 
авчирна. хувийн салбарыг 
хумьсаар хамтралжуулалт маягийн 
ажил өрнүүлнэ, төрийн хатуу 
хяналт, түлхэлтээр эдийн засгаа 
өөд татах гэнэ. төрөөс бүхнийг 
санхүүжүүлж (сургууль, орон сууц 
гэх мэт), байгалийн нөөц баялгийг 
улсад авна, эдийн засгийн голлох 
салбарууд улсын мэдэлд шилжинэ. 
гаднын хөрөнгө оруулалт, банкууд 
бүгд оросын төрд үйлчилнэ. 
гадаад бодлогодоо хилийн чанад 
дахь орос иргэдээ хамгаалах, 
болохгүй бол цэргийн хүч хэрэглэх 
гэх мэт аргад шилжинэ. СССрийн 
бүх газар нутгийг эргүүлж авна, 
гэхдээ сайн дурын үндсэн дээр 
гэсэн байх юм. энэ нь хуучин 
СССрт багтаж байсан бүх улс 
орнуудад коммунистууд ялсан 
тохиолдолд хэрэгжих аж. олон 
улсын гэрээ хэлэлцээрээ мөрдөж, 
яриа хэлэлцээ хийхийн төлөө 
байна гээд энэ санаа дуусаж байна. 

Хувилбар 4. ардчилсан, либе
рал орос орон буй болох нь мөн 
л магадлал багатай хувилбар. 
в.Путиний орыг залгах либерал улс 
төрчид ярайж харагдана. Жишээ 
нь Михаил Касьянов, владимир 
рыжков, владимир Карамурза 
гэх мэт. Мөн алексей Кудриныг 
нэмж нэрлэе. эд ялах аваас 
оросын гадаад, дотоод бодлогод 
эрс өөрчлөлт хийж таарна. орос 
орон иргэний нийгэмд шилжиж, 
хэвлэл мэдээлэл бүрэн чөлөөтэй 
болж, сонгуулиуд “тунгалаг” болж, 
сөрөг хүчнийг сулруулахаа болино. 
айдас, аюул занал арилна. гадаад 
бодлогодоо нээлттэй эдийн засгаар 
туг хийх тул Европын холбоо, 
Натотой яриа, хэлэлцээгээ огцом 
тэлнэ. оросыг дэлхийд цэрэг
стратегийн хүчирхэг гүрэн гэж 
мэдрүүлэхээр үхэлдэхгүй. Нато 
ч хариуд нь орос бол аймшигт 
аюул гэдэг синдромоосоо сална. 
ингээд Европоос латин америк 
хүртэл трансатлантын хамтын 
нийгэмлэгтэй орос нягт хамтран 
ажиллах болно. Балтийн орнууд 
өнөөдөр яг л ийм хувилбарыг 
хүсэж буй. харин ингэтлээ буулт 
хийвэл авторитаризм, тоталитари 
дэглэмд удаан байсан оросын 
нийгэм яах бол гэдэг нь тун 
ноцтой асуудал юм. Б.Ельциний 
төр барьсан эхэн үед ардчилал 
гэж хамаа, замбараагүй ярьж байж 
Кавказад тогтворгүй байдал бий 

ОХУ ардчилсан, 
тогтворгүй 
байснаас түрэмгий, 
тогтвортой 
байсан нь дээр үү

Олхонуд Баярхүү 
профессор

олон талын ухаан зарж байсан 
удирдагч бас байгаагүй. тэр утгаар 
нь би в.Путинд ямагт нэмэх оноо 
тавьдаг. тэр бол түүхэн хүн, түүхэн 
лидер гарцаагүй мөн.

“в.Путин явж одно” гэдэг 
сэдэв гэнэт өчигдөр босоод ирсэн 
юм биш. орост тулгараад буй 
элдэв бэрхшээлийн хариуцлагыг 
в.Путин бүрэн хүлээх ёстой 
хэмээн оросуудын талаас илүү нь 
(61 хувь) үздэг хэмээн “левада
центр” гэх судалгаа, тандалтын 
алба мэдээлжээ. энэхүү 61 хувь 
нь 2017 оны 55 хувь, 2016 оны 
52 хувьтай харьцуулахад оросууд 
ял нэхэх тал руугаа туйлширч 
буйг харуулах шиг. хэрэв одоо 
ерөнхийлөгчийн сонгууль зарлавал 
в.Путинийг дэмжих ёстой хүн 
амын тоо буурч, 56 хувьд хүрсэн 
гэжээ. гэхдээ 56 хувь гэдэг том 
тоо. харин 2017 онд түүнийг 
дэмжигчид 66 хувьд хүрч байснаа 
өнгөрсөн онд 10 хувиар буурсан нь 
сайнгүй үзүүлэлт. 

“левадацентр”ийн үзэж 
буйгаар охуд Крымыг хавсарган 
нэгтгэсний дараа в.Путиний 
рейтинг огцом өсжээ. дэмжигчид 
нь 80 хувьд хүрсэн бөгөөд сүүлийн 
таван жилийн дундаж оноо нь 69 
хувь байв. Бүх оросын нийгмийн 
үзэл бодoл гэх социологийн 
алба, “общественное мнение” 
гэх сангийн үзэж буйгаар өдгөө 
охуын таван хүн тутмын нэг нь 
в.Путинд таагүй ханддаг болсон 
аж. ардчилсан сонгуулиар төр 
засгаа эмхлэн байгуулдаг улсад 
бол ердийн байх л үзүүлэлт. 

гэвч дэмжигчдийн рейтингийн 
цаана өөр нэг ноцтой асуудал 
яригдаж эхэллээ. тэр нь оху 
задрах, нийгэм нь нурах тухай 
элдэв таамаг юм. Монголоросын 
харилцааны өнцгөөс бол хүсэх 
юм ер биш. гэхдээ монголчууд 
санаа, сэдэл аваасай гэсэндээ 
в.Путиний саяхны зөвлөх андрей 
илларионовоос эшлэе. охуаас 
салж одох нутаг дэвсгэрүүдийн 
талаар тун эвгүй зүйл ярьжээ. 
орос задрах нь гарцаагүй, олон 
үндэстний эзэнт гүрэн задардаг 
гарцаагүй үйл явцын үргэлжлэл 
болно хэмээн уг эдийн засагч, 
профессор аНуд зугтаж 
гарчихаад хэнэггүй ярьж байх 
юм. OXуын өнөөгийн хил дотор 
бусад нутаг дэвсгэртэй нь нэгтгэж 
болохгүй, жишээлж адилтгашгүй 
тусдаа нутаг дэвсгэрүүд бий. 
Жишээ нь Чечня байна. оростой 
хамт баймгүй шашны стандарттай. 
хэрэв оросуудаас улс орных нь хил 
хаа байдгийг асуувал маш олон 
янзаар хариулах биз. орос орны 
хил хязгаар хаана дуусдаг тухай 
хүмүүст янз бүрийн төсөөлөл бий. 
Яагаад гэвэл, орос бол олон янзын 
угсаатан үндэстний, хууль зүйт, 
эзэнт гүрэн юм. энэ бүх ойлголт 
дотроо нэн олон янз. ингэхэд 
жинхэнэ орос нь хаана байна 
вэ гэдэг маш чухал асуулт бий. 
үндэсний ертөнцийг үзэх үзлийн 
процесс сууж эхлээ ч үгүй байна 
хэмээн а.илларионов үзжээ. Ер 
нь оросын эзэнт гүрэн хэд хэдэн 
үе шаттай задарсаар өдий хүрчээ. 
эхний үе шат нь хх зууны эхээр 
19171918 онд явагдсан. хоёр дахь 
задрал нь 1990ээд оны эхэн үетэй 
холбогдоно. харин одоо гурав дахь 
задрал гарцаагүй нүүрлэнэ гэж 
тэрбээр үзэж буй. түүнийхээр бол 
оросын цэрэг хөрш орнуудынхаа 
нутаг дэвсгэрээс (оросын эзэлж 
авсан) гарахад л тийм нөхцөл 
үүснэ. охуаас орос биш угсаатан, 
үндэстнүүд сална. эмгэнэл, цус 
дагуулна. дэлхийн түүхийн 
тектоник хүч (хүчний түлхэлт)ийг 
зогсоох аргагүй гэжээ. түүнийхээр 
бол ардчилсан украин нь 
тусламжийн гараа орост сунгаж, 
оросын уналт, нуралтыг, ялангуяа 
оросын хөршүүдийг зөөлрүүлэх 
магадлалтай гэсэн байх юм. 

улс төр судлаач дмитрий 
орешкины үзэж буйгаар оросын 
задрал ойрын жилүүдэд эхлэх 
магадлал бага. харин 25 жилийн 
дараагаас магадлал өснө гэжээ. 

болгочихсон. эцэстээ Чечняд I, II 
дайн дэгдээсэн түүх хуучраагүй 
байна. хэрэв иймдээ тулбал 
оросын ардчилсан, либерал 
төр шийдэж хүчрэх болов уу. 
оросын тогтвортой байдал 
өнөө цагт в.Путиний хатуу гар 
оролцож байж л бий болсон бол 
ардчилагчдын өнгөн дээр тийм 
байх нь тун эргэлзээтэй. олон 
үндэстэн ястантай, хязгааргүй их 
нутагтай, байгалийн нөөц баялаг 
нь орос бус үндэстнүүдийн газар 
нутагт байдгийн хувьд ардчилал 
ялбал оху задрах, нурах магадлал 
нь бүр нэмэгдэхийг үгүйсгэмгүй.

Хувилбар 5. орос орон нурж 
унах хувилбар. в.Путиний багийн
хaн өөр альтернатив хүчин рүү 
урваж, төрийн эргэлт хийвэл ийм 
зохиомж хэрэгжиж магад. энд 
в.Путиний эсрэг талд зогсож буй 
ультранационалистууд, социалист/ 
коммунистууд, ардчилсан хүчнийг 
хэлж буй. хэрэв нөгөө ардчилагчид 
нь орост ялаад төрийн удирдлагын 
тогтвортой дэглэм байгуулж эс 
чадвал аяндаа сүйрэл залгана. 
эхлээд үндэс угсаагаараа хуваагдах 
үйл явц буюу сепаратизм гэж нэг 
гай орост нүүрлэж, Кавказад 
хам гийн түрүүнд сэргэнэ. Бодит 
жишээ нь Чечняд рамзан Кадыров 
гэх нөхөр хэрэг дээрээ тус гаар 
тогтносон лалын вант улс бай
гуул чихсан. Москвагаас дотац 
тэтгэмж цутгаж байгаа учраас л тэр 
нөхөр в.Путинд үнэнчээ зарлаад 
буй болохоос бус дотацаас өөр 
түү нийг тогтоох оньс байхгүй. 
дотац зогсвол тэр нөхөр эцэг 
дээд сийнхээ 1990ээд оны замыг 
сонгоно, лалын ертөнц үүнийг нь 
хүлээн зөвшөөрч эхлэх ийм л үйл 
явдал болох магадлалтай. гэм нь 
умард Кавказын бүгд найрамдах 
улсуудад бүгдэд нь нөлөөлнө. 
араас нь дагестан, залгуулаад 
татар, башкир лалын бүгд найрам
дах улсаа зарлана. Москва энэ 
бүхнийг зүгээр ажиглаад суухгүй 
учраас цэрэг оруулснаар энд тэнд
гүй байлдаан, Чеченийн дайны 
зохиомж өрнөнө. тэгэхлээр тогт
воргүй орос орон буй болно 
гэсэн үг. энэ нь ардчилсан атлаа 
тогт воргүй байснаас авторитар, 
түрэм гий, тогтвортой орос орон 
бай сан нь хамаагүй дээр гэх үзлийг 
зөвтгөнө. Ер нь орост улс төрийн 
тогт вор гүй байдлыг л анаад хүлээж 
байх шиг. хэрэв биелбэл зэвсэгт 
мөр гөл дөөн дэгдэнэ. тэгэх аваас 
бүх хөршүүдэд нь халгаатай. адаг
лаад л дайны үй түмэн, сая сая 
дүрвэгсэд хаачих вэ. Мөн оросын 
цөмийн зэвсгийн сан зэвсэгт 
мөргөлдөөний хөлд өрт вөл яах вэ? 
гэсэн айдас бий. оросын дүрвэгсэд 
Балти хавийн болон дорно Европ 
руу цувж, цаа дуул нь хүний эрх, 
эрх чөлөөг хэрхэн дээдэлдгээ 
харуулна гэж perevodika.ru сайт 
онцолсныг хүргэлээ.

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН

Ерөнхий эрхлэгч 
Баатарын ДУЛАМХОРЛОО

Зөвлөх
Шатарбалын ДАвААДОРж

Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын СУГАРМАА

Утас: 99903584

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

Утас: 99901621

Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан

Утас: 99903574

Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба
Эдитор З.Цэлмэг

Утас: 99901526

Утас: 99903581
 99903578 
 99907843

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 

“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024

Утас: 70103131, 
Факс: 7010606

zgm.mn

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч

Б.Баярмаа

“Засгийн газрын мэдээ” сонин нь ардчилсан, 
шударга ёс, хүний эрхийг дээдэлж, чөлөөт 

сэтгүүл зүйн хэм хэмжээг бүрнээ сахин, олон 
ургальч үзлийг илэрхийлэх мэдээллийн 

индэр байж, нийт Монгол үндэстний 
ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг эрхэм 

зорилгоо болгоно.

рЕДАКц

ЗАр СУрТАлчилгАА

хАЯг

цАхиМ хУВилБАр

0 0 1 0 6 3

оросын хэвлэл мэдээллийн 
элдэв сайтуудыг би судалж, 
мэдээллийн эх сурвалж болгодог. 
хойд хөршөө сайтар судлах нь 
бидний үүрэг хэмээн үздэг. олон 
хүн сайнтай муутай байдаг жам 
ёсоор орост ч в.Путинд дургүй 
хүн олон байдаг бололтой. 
Сүүлийн үед ийм хандлагатай 
иргэд бүр олшроод байх шиг. 
тэд “в.Путин явсны дараа орос 
орон яах вэ?” гэсэн асуулт тавьж 
байгаад л лүндэгнээд байх боллоо. 
энэ нь яван явсаар “в.Путин явж 
одно” гэсэн сэтгэхүйг нийгэмдээ 
суулгаад ч байх шиг. 

орос орон орчин цагийн 
түүхэндээ ийм хүчтэй лидертэй 
байсан нь үгүй. СССрийн үед 
дарангуйллаар нийгмээ айлгаж, 
шагналаар хахуульдан барьж 
байснаас биш в.Путин шиг ийм 

в.Путиний 
дараах 
хувилбар
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Төр хойрго хандсанаас бизнес 
эрхлэгчид хохиров

Халдвартай 
гахайн мах идсэн 
хүн мялзан өвчин 
тусахгүй

шаардлагатай гэж үзсэн 
тохиолдолд бүтээгдэхүүнээс 
дээж авч, шинжлүүлж байгаа. 
шинжилгээний хариу эерэг 
гарсан тохиолдолд худалдан 
борлуулах боломжтой” хэмээн 
МхЕгын хөдөө аж ахуй, 
хяналтын хэлтсийн дарга 
д.Батжаргал ярилаа. африкийн 
гахайн мялзан өвчин хаанаас, 
юунаас болж гарсныг тогтоохоор 

Мал эмнэлгийн ерөнхий газраар 
ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж 
эхэлжээ. харин үйлдвэрлэгчид 
гахайн махан бүтээгдэхүүнээр 
халдвар дамжихгүй байхад 
ийм хорио тогтоох шаардлага 
байсан эсэхэд тодорхой хариулт 
өгөхийг шаардаж буй. түүнчлэн, 
бүтэн жилийн өмнө урд хөршид 
гахайн мялзан өвчин дэгдэх 
нь тодорхой болсон байхад 

“хилээр оруулж ирсэн гахайн 
мах, өөх халдвар тараахгүй юм 
байна гэж мэргэжлийнхний 
ярианаас ойлгосон. гэтэл яг 
борлуулалтын ид үед хориглох 
нь ямар учиртай юм бол гээд 
гайхаж байна” хэмээн ярьсан 
юм. 

өчигдрийн байдлаар уг 
өвчин Булган, дундговь, төв, 
орхон аймгийн таван суманд 
бүртгэгдсэн бөгөөд нийт 579 
гахайг зориудаар устгажээ. уг 

Улсын онцгой комиссоос 
гахайн мах, өөхний орцтой 
бүтээгдэхүүний худалдааг 
зогсоох гэнэтийн шийдвэр мах, 
хиаман бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, 
бизнесийнхэнд хэрхэн нөлөөлж 
буй талаар “Траст трейд” 
ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал 
Р.Сансармаагаас тодрууллаа. 

-Улсын онцгой комисс 
шийдвэр гаргасан нь мах, 
хиаман бүтээгдэхүүн үйлдвэр-
лэгчдэд хэр нөлөөлж байна вэ?

Нэгэнт олон улсад онцгой 
байдал зарлах өвчин дэгдэж 
улсын онцгой комиссын шийдвэр 
гарсан учраас биелүүлэхээс 
аргагүй. Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагаас манай компанийн 
гахайн төрлийн 20 гаруй 
тонн түүхий эдийг лацадсан. 
тэдний зүгээс “Мал эмнэлгийн 
ерөнхий газарт шинжилгээг нь 
явуулсан байгаа. хариу нь эерэг 
гарвал лацыг авч үйлдвэрлэл, 
борлуулалтыг зөвшөөрнө” гэсэн 
байдалтай байгаа.

-Тэгэхээр танай энэ төрлийн 
бүтээгдэхүүний борлуулалт 
зогссон байгаа гэсэн үг үү?

гахайн махны төрлийн 

ВВМ©

өвчний эсрэг вакцин байхгүй 
учраас урьдчилан сэргийлэх био 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс 
өөр аргагүй. улсын хэмжээнд 
31800 гаруй гахайтай, 17000 нь 
нийслэлд байдаг. тодруулбал, 
Баянөлгий аймгаас бусад 
аймгууд тодорхой хэмжээний 
гахайтай. тиймээс энэ өвчний 
тархалтыг нэмэгдүүлэхгүйн тулд 
тандалт судалгаа хийж, цаашид 
ямар арга хэмжээ авах талаар 
МхЕг, Мал эмнэлгийн ерөнхий 
газар хамтран ажиллаж эхэлсэн 
байна. Нийслэлийн хэмжээнд 
23 ажлын хэсэг гарч ажиллаж 
байгаа бөгөөд гахайн мах, 
махан бүтээгдэхүүн худалдан 
борлуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд 
хяналт шалгалт хийж байгаа 
аж. “уг ажлын хэсэг хорио 
тогтоохоос өмнө орж ирсэн болон 
агуулахад байгаа гахайн махны 
гарал үүслийг тодорхойлж, 

ТЕнДЕрийн УрилгА
Огноо : 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд орших зорилтот бүлгийн 
иргэдийг сайжруулсан түлшээр хангах”

Тендер шалгаруулалтын дугаар: нхААг19/005

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Агаарын 
чанарыг сайжруулах бүсэд орших зорилтот бүлгийн иргэдийг сайжруулсан түлшээр хангах” 
нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү барааны тендер шалгаруулалт нь Цахим худалдан авах ажиллагааны системээр 
зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. 

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 (тавин мянга) төгрөгийг 
цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой. 

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 

үүнд: 
● Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын аль нэг жилийн 
борлуулалтын орлого нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.

● ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо:
Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй  
ижил төстэй ажил хийсэн байна.  

● Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 
Төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.

● Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:
Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 он

● Тендерийн баталгааны үнийн дүн: 1,803,690 /нэг сая найман зуун гурван мянга зургаан 
зуун ер/ төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ. 

Цахим тендерт оролцогч цахим баталгаа гаргах эрх бүхий арилжааны банкаар цахим тендерийн 
баталгаа гаргуулна.

хүчинтэй байх хугацаа: 2019 оны 05 дугаар сарын 02ны өдрийг дуустал хүчинтэй байна. 
Тендерийг 2019 оны 02 дугаар сарын 18ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө системд ирүүлэх ба 

нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 02 дугаар сарын 
18ны өдрийн 10:30 цагт Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 1012 тоот өрөөнд нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу15, Самбуугийн гудамж, 
нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байр, 10 дугаар давхар, 

нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, 
Утас: 75757810

цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ubprocurement.mn

◄1
тиймээс энэ хоригийн улмаас 

алдаж буй ашиг, орлого нь тэр 
хэрээр нэмэгдэж буй. 

уг нь бүтэн жилийн өм нөөс 
олон улсын эрүүл мэн дийн 
байгууллагууд, хэвлэл мэдээл
лийн хэрэгслүүд БНхауд 
гахайн мялзан өвчин дэгдэх 
магадлалтайг анхааруулж 
байсан. гэвч үйлдвэрлэгчид, 
манай албаныхан үүнээс урьтаж 
арга хэмжээ аваагүй учраас 
ийнхүү бизнесийнхэн алдагдал 
хүлээж байна. энэ талаар Мал 
эмнэлгийн ерөнхий газрын 
Мал эмнэлгийн эрүүл ахуй, 
баталгаажуулалтын газрын 
дарга Б.Батсүх “энэ өвчин урд 
хөршид гарсан болохоор манай 
улсад бүртгэгдэх магадлал 
өндөр байсан учир холбогдох 
байгууллагуудад сэрэмжлүүлэг 
хүргүүлсэн” хэмээн тайлбарлав. 

африкийн гахайн мялзан 
өвчин Монгол улсад анх удаа 
гарч байгаа аж. өмнө нь манай 
улсад гахайн сонгомол мялзан 
өвчин дэгдэж байсан. харин 
энэ удаагийнх өмнө нь гарч 
байгаагүй шинэ төрлийнх юм 
байна. африкийн гахайн мялзан 
өвчний халдвар шууд хавьтлаар 
болон түүхий гахайн мах, 
дутуу болгосон гахайн махаар 
дамждаг аж. үүгээр гахай 
өвчилбөл тө рөлдөө асар их 
хор хөнөөлтэй. Нэгэнт халдвар 
авсан тохиолдолд зориудаар 
устгахаас өөр аргагүй болдог 
байна. гэхдээ таван хошуу малд 
халдахгүй, хүнд ямар нэгэн 
хор хөнөөл байхгүй. гахай
наас гахайнд, хүнээс гахайнд 
халдварладаг. энэ өвчнөөр 
зэрлэг гахай болон гэрийн 
тэжээвэр гахай л өвчилнө. 
харин уг өвчнийг хүн хувцас, эд 
хэрэглэлээр тээвэрлэдэг байна. 
тодруулбал, гахай маллагч 
хүний хувцас, тоног хэрэгслээр 
дамжин гахайн дунд халдвар 
үүсгэдэг. тиймээс халдвартай 
гахайн мах идсэн хүн мялзан 
өвчин тусахгүй, ямар нэгэн 
сөрөг нөлөөгүй байх магадалал 
өндөр. ийм байхад дэлгүүрийн 
лангуун дээрх гахайн мах, махан 
бүтээгдэхүүний борлуулалтыг 
хориглох нь хэр зөв арга хэмжээ 
вэ гэдгийг үйлдвэрлэгчид асууж 
байлаа. Нэгэн үйлдвэрлэгч 

дорвитой арга хэмжээ аваагүй, 
албан бичиг хүргэх төдийхнээр 
аргацааж, хойрго хандсан нь 
үйлдвэрлэгчдийг их хэмжээний 
алдагдалд хүргэлээ хэмээн 
шүүмжилж байна. гэхдээ бизнес 
эрхлэгчид Цагаан сарын оргил 
үеийг алдалгүйгээр бүтээг дэ хүү
нийхээ нэр төрлийг олшруулах 
зэргээр алдагдлаа нөхөхөөр 
төлөвлөж эхэлжээ.  Африкийн гахайн 

мялзан өвчин 
Монгол Улсад анх 

удаа гарсан

Бүтэн жилийн 
өмнөөс олон 
улсын эрүүл 
мэндийн 
байгуул
лагууд, хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслүүд 
БНХАУд 
гахайн мялзан 
өвчин дэгдэх 
магадлалтайг 
анхааруулж 
байсан. 

ЗГМ: ТОДРУУЛГА

Р.Сансармаа: Гэнэтийн шийдвэр хиам 
үйлдвэрлэгчдэд цохилт болсон
П.Батбөх
ЗГМ

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт 
зогссон. харин үйлдвэрлэсэн 
байсан бүтээгдэхүүнээ түгээж 
байгаа. шинжилгээний хариу 
гарахгүй удах юм уу, сөрөг гарсан 
тохиолдолд мэдээж худалдаа ч 
гэсэн зогсоно. үхэр, хонины махан 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 
худалдаа хэвийн байгаа. Ер 
нь өнгөрсөн 12 сард гахайн 
өөхийг хиаман бүтээгдэхүүнд 
хэрэглэхийг хязгаарласан. 2014 
оноос манай импортлогчид 
БНхауаас гахайн өөх импор
толж байгаад өвчин гарсан 
гэдгээр Польшоос авдаг болсон. 
гэвч өнгөрсөн оны 12 дугаар 
сард охуын Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг гарч тус улсаар өөхийг 
дамжин өнгөрөөхийг хориг
лосноор нийлүүлэлт зогссон. 
Манайх гахайн өөхийг сүүлээр 
орлуулж эхэлсэн учраас одоогоор 
заавал гахайн өөх орлуулах талд 
дутагдалд ороод байгаа юм алга.

-Цагаан сарын өмнө гахайн 
махан бүтээгдэхүүний үйлд-
вэрлэлийг хязгаарласан нь 
борлуулалтын орлогод хэр 
нөлөөлөх вэ?

Цагаан сарын оргил үеийн 
борлуулалт энгийн улирлынхаас 
бараг гурав дахин илүү байдаг. 
тэр хэрээр байгууллагын 
орлогод нөлөөлж байгаа. 
Манай компанийн хувьд гэхэд 
жилдээ 12 тэрбум төгрөгийн 
борлуулалт хийдгээс цагаан 
сарын үеэр 1.9 тэрбум төгрөг 
буюу жилийн орлогын бараг 
зургааны нэг хувийг олдог. 
гэхдээ бид хэдийгээр ашиг 
олох зорилготой боловч иргэд, 
үйлчлүүлэгчдийнхээ эрүүл 

мэнд, аюулгүй байдалд илүү ач 
холбогдол өгч ийм эрсдэлийг 
үүрэхээс аргагүй болж байна 
л даа. өнгөрсөн шинэ жилээр 
хиамны борлуулалт өмнөх 
оныхоос 30 хувиар буурсан. энэ 
цагаан сараар бүр 50 хувьд хүрнэ 
гэж тооцоолж байна. тиймээс бид 
хиамыг орлож ширээ чимэглэх 
хонины шарсан гуя, үхрийн хэл 
зэргийг түлхүү үйлдвэрлэхээр 
төлөвлөж байгаа.

-Төрийн холбогдох байгуул-
лагууд урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээг аваагүйгээс 
бизнес эрхлэгчид эрсдэлд орлоо 
гэдэгтэй санал нийлэх үү?

Жилийн өмнөөс л БНхауд 
энэ төрлийн өвчин гарч, эрсдэл 
үүсэх магадлалтайг мэдсээр байж 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
аваагүй нь бизнес эрхлэгчдийг 
хохироо сон хариуцлагагүй явдал 
боллоо. Ер нь манай улсын аль ч 
салбарт системтэй бодлого алга. 
Зөвхөн махны импорт гэлтгүй бүх 
салбарт ийм зүйл ажиглагддаг. Бид 
гомдоллоод ч нэмэр алга. 2018 
оны эхнээс л Мал амьтны эрүүл 
мэндийн тухай хууль хэрэгжиж 
эхэлсэн ч урьдчилан сэргийлэлт, 
зохион байгуулалт сайжирсан 
зүйл бидэнд мэдрэгдэхгүй л 
байна. үүнээс болж онцгой 
байдал зарлахад хүргэлээ. энэ нь 
махан бүтээгдэхүүн тэр дундаа 
хиам үйлдвэрлэгчдэд цохилт 
боллоо.

-Хиаман бүтээгдэхүүний үнэ 
нэмэгдэх үү?

үнэ нэмэгдэх нь тодорхой. 
тэр хэрээр иргэдийн худалдан 
авалт багасаж энэ төрлийн бизнес 
эрхлэгчдэд хүндээр тусах байх.  
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Монгол Улсын хэмжээнд Байгалийн аюулт үзэгдэл, 
ослын улмаас үүссэн хохирол

                                               2016  2017  2018

Аюулт үзэгдэл, ослын тоо     4381  4194  4373

Эндсэн хүний тоо                   230    203    208

Бэртсэн хүний тоо                 61      62      67

Шууд хохирол /тэрбум ₮/      43.1   96.7   81.9

19702016 онд байгалийн гамшигт өртсөн хүний тоо
(саяар)
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ТЕнДЕрийн УрилгА
Огноо : 2019.01.17

Тендер шалгаруулалтын нэр: гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 2019 онд худалдан авах 
эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, лабораторын урвалж, цус, цусан бүтээгдэхүүн худалдан авах нээлттэй 
тендер

Тендер шалгаруулалтын дугаар: №гССүТ/2019002
 [гэмтэл согог судлалын үндэсний төв] эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [2019 онд худалдан 

авах эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, лабораторын урвалж, цус, цусан бүтээгдэхүүн]–ын нээлттэй сонгон 
шалгаруулах цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 5 жилийн борлуулалтын хэмжээ 150,0 сая төгрөгөөс багагүй 

байх 
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт санал болгож 

буй үнийн днгийн 50 хувиас багагүй
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:2 жил
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: 100,0 сая төгрөгөөс багагүй байх
Тусгай зөвшөөрөл ирүүлнэ. 

Тендерийн хамт tender.gov.mn сайтад заасантай тэнцэх  төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа 
ирүүлнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй. 
Дотоодын давуу эрх тооцно.
www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээллийг болон тендерийн баримт бичгийг үнэ 

төлбөргүй татаж авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50000 /тавин мянга/ төгрөгийг 

цахим систем ашиглан төлсөн байна.
Тендерийн материалыг цахим системээр 2019 оны 02 дугаар сарын 18ний өдрийн 12 цаг 

00 минутаас өмнө www.tender.gov.mn хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй иргэн болон 
хуулийн этгээдийг байлцуулан 2018 оны 02 дугаар сарын 18ний өдрийн 12 цаг 30 минутад нээнэ. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.tender.gov.mn сайтаас авна уу.

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

УБх, БгД 7 дугаар хороо Жалханз хутагт Дамдинбазарын гудамж 
гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Эдийн засаг санхүү бүртгэлийн алба

Утас: 70180140, 97116879

ТЕнДЕрийн УрилгА
Огноо : 2019.01.17

Тендер шалгаруулалтын нэр: өндөр өртөгт тусламж үйлчилгээнд шаардлагтай имплант, протез, 
эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах нээлттэй тендер

Тендер шалгаруулалтын дугаар: № гССүТ2019/001

[гэмтэл согог судлалын үндэсний төв] эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [өндөр өртөгт тусламж 
үйлчилгээнд шаардлагтай имплант, протез, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах нээлттэй тендер]–
ын нээлттэй сонгон шалгаруулах цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: сүүлийн 2 жил  /2017, 2018 он/
Борлуулалтын хэмжээ: 2017, 2018 онуудын аль нэг жилийнх нь борлуулалтын орлогын хэмжээ 

нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.
Захиалагчийн санал болгосон тухайн багцын барааг нийлүүлж байсан талаархи туршлага болон 

ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 
2017. 2018 оны аль нэг жилд санал болгож буй үнийн дүнгийн 25 хувийс багагүй байх.

Гүйцэтгэгчээр ажилласан байх жилийн тоо /2 жил/
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Санал болгож буй үнийн 

дүнгийн ажлын 50 хувиас багагүй байх.
Тендерийн хамт 158,064,522 төгрөгийн үнийн дүнтэй цахим тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй. 
Дотоодын давуу эрх тооцно.
www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээллийг болон тендерийн баримт бичгийг үнэ 

төлбөргүй татаж авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50000 /тавин мянга/ төгрөгийг 

цахим систем ашиглан төлсөн байна.
Тендерийн материалыг цахим системээр 2019 оны 02 дугаар сарын 18ний өдрийн 10 цаг 

00 минутаас өмнө www.tender.gov.mn хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй иргэн болон 
хуулийн этгээдийг байлцуулан 2018 оны 02 дугаар сарын 18ний өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.tender.gov.mn сайтаас авна уу.

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

УБх, БгД 7 дугаар хороо Жалханз хутагт Дамдинбазарын гудамж 
гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Эдийн засаг санхүү бүртгэлийн алба

Утас: 70050130, 99995187

 1
“азид буурай хөгжилтэй 

орнууд их тул гамшигт эмзэг. 
тийм учраас дэлхий дахин 
гамшгаас хэрхэн сэргийлэх, яаж 
хохирол багатай даван туулах 
тухай л ярьж байна” хэмээн манай 
гамшгийн асуудал хариуцсан 
албаны эх сурвалж онцолсон юм. 

Монголын хувьд уур 
амьсгалын өөрчлөлт хамгийн 
эрчтэй явагдаж байгаа орон. Бид 
өндөр хөгжилтэй орнууд шиг 
нүүрснээс татгалзаж, эрчим хүчээ 
ногооруулах замаар агаарын 
температурыг цельсийн 1.5 хэмээр 
бууруулна гэх амбийцтай бодлого 
хэрэгжүүлэх боломж, бололцоо 
байхгүй. хамгийн гол нь уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох нь чухал. үүний тулд 
гамшийн эрсдэлийг бууруулахад 
л бод логоо чиглүүлэх ёстойг 
гамшгийн мэргэжилтнүүд хэлж 
байна.

Сүүлийн жилүүдэд хур 
туна дасны хэмжээ өвөлдөө 
ихсэж, зундаа багасаж буйг 
мэргэжилтнүүд онцлох болсон. 
өвөл цас их орох нь яалт ч үгүй 
уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр 
дүн аж. тиймээс ч НүБаас 2001 
онд зудыг байгалийн гамшигт 
албан ёсоор бүртгэсэн. гэтэл 
бид хамгийн их тохиолддог 
зудыг хамгийн хохирол багатай 
даван туулах арга замаа одоо 
хэр нь олоогүй. тун саяхны 
жишээ гэхэд, 20162017 онд 
Монголд зудын улмаас нийт 
малын зургаан хувь нь үрэгдэж, 
157 мянган хүн өртсөн. үүнд 
2500 жирэмсэн эх, таваас 
доош насны 26 мянган хүүхэд, 
ахмад настан 13 мянга байсан 
байна. Зудын улмаас махны 
болон өргөн хэрэглээний бараа 
бүтээгдэхүүний үнэ 10 хувиар 
өсөж, Монгол улс олон улсын 
хүмүүнлэгийн байгууллагаас 6.6 
сая ам.долларын хүмүүнлэгийн 
тусламж авсныг ази, Номхон 
далайн гамшгийн тайланд 
дурджээ.  уг нь гамшгийн 
эрс дэлийг шилжүүлэх олон 
арга бий. тухайлбал, зудын 
эрсдэлийг бууруулахын тулд 
малын индексжүүлсэн даатгал 
маш үр дүнтэй байдаг аж. эдийн 
засгийн хувьд ч үр дүнтэй 
шийдэл. гэвч жилийн жилд л 
зуданд малаа алдагсад төв суурин 
руу нүүдэллэж, ажил гүйдэл, 
ядуурлын тоог улам нэмсээр.

2018 онд гамшиг, ослын 
үед авах арга хэмжээ, хохирол 
барагдуулахад Засгийн газраас 
гаргасан нөөц хөрөнгө 15 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн. албаныхны хэлж 
буйгаар энэ хэмжээ жилийн жилд 
нэмэгдэж буй нь бид гамшгийн 
эрсдэлийг шилжүүлж, менежмент 
хийж чадахгүй байгаагийн илрэл 
аж.

уг нь эрсдэлээс сэргийлж 

Гамшгийг хохирол багатай 
туулах бодит шийдэл хэрэгтэй

Урьдчилан 
сэргийлэхэд 
зарцуулсан $1 
хохирлыг долоо 
дахин буруулдаг

чадвал энэ мөнгийг долоо 
дахин хэмнэх боломж бий. олон 
улсад гамшгийн дараа учирсан 
долоон ам.доллар бүр урьдчилан 
сэргийлэхэд зарцуулсан нэг 
ам.доллартай тэнцдэг гэсэн 
судалгаа байдаг. тиймээс дээрх 
хэмжээний хөрөнгийг жилийн 
жилд барилга байгууламжаа 
хүчитгэх, эрчим хүчний 
шонгийн суурийг сайжруулах, 
замаа засаж, үерийн далан, 
шуудуу баривал чухам хэрэгтэй 
баймаар. гэтэл 2018 онд нийслэлд 
нэг ч үерийн далан, суваг нэмж 
барьсангүй. 1966 оны үерийн 
дараа барьсан далан, сувгуудын 
80 хувь нь эвдэрсэн нь 2015 онд 
улаанбаатар хотын гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээгээр тодорхой 
болжээ. тиймээс үер болвол 
Сонгинохайрхан дүүрэгт л 
гэхэд 100 хүний ес нь, Чингэлтэй 
дүүрэгт 100 хүн тутмын дөрөв 
нь амиа алдах эрсдэлд амьдарч 
байна.

тиймээс ядаж л олон нийтийн 
сүл жээг урьдчилан сэргийлэхэд 
идэвх тэй ашиглах бүс нутгийн 
хандлагатай хөл нийлүүлмээр 
байна. индонезид AtmaGo 
аппликейшний тусламж тай 
үерээс сэргийлэх анхаа
руулга явуулснаар нэг өрхөд 
учрах хохирлыг жилд 324 
ам.доллараар буулгаж чадсан 
байна. харамсалтай нь, манайд 
хүмүүсийн нас, онцлогт нь 
тохирсон контентоор урьдчилан 
сэргийлэх ажил хийж чадахгүй 
байгааг оБЕгын гамшгийн 
эрсдэлийн удирдах газрын дарга, 
дэд хурандаа д.Баасансүрэн 
хэллээ. Мөн салбар дундын 
хамтын ажиллагаа хамгийн их 
хэрэгтэй байгаа ч төрийн ихэнх 
байгууллага санхүүжилт байхгүй 
гэдэг шалтгаанаар хойш суусаар 
байна.

Байгалийн гамшиг, түүнийг 

даван туулах чадавх муу байгаа 
нь Монголд төдийгүй бүс нутагт 
ч хөгжлийн хурдыг хойш чангааж 
буй тул энэ асуудалд шийдэл 

олохоор өнөө жил давосын 
эдийн засгийн чуулганы эрхэм 
зочид ухаанаа уралдуулж, шинэ 
санаагаа хуваалцах аж. 

ЗГМ: ТОДРУУЛГА

Д.Баасансүрэн: ГамшГийн эрсДэлийГ 
БУУрУУлаХ үнДэсний зөвлөл 

БайГУУлсан

Гамшгийн 
хохирол 
барагдуулахад 
зарцуулдаг 
хөрөнгө 
жилийн жилд 
нэмэгдэж 
буй нь бид 
гамшгийн 
эрсдэлийг 
шилжүүлж, 
менежмент 
хийж чадахгүй 
байна гэсэн үг. 

Б.Хасуй / ЗГМ©

ОБЕГ-ын Гамшгийн эрсдэлийн 
удирдах газрын дарга, дэд 
хурандаа Д.Баасансүрэнгээс 
зарим асуултад хариулт авлаа.

-Гамшгаас сэргийлэхэд ямар 
бодлого хэрэгжүүлж байна вэ?

Саяхан гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах үндэсний зөвлөл 
байгууллаа. энэ зөвлөлийг 
Ерөнхий сайд ахалж, бүх яам, 
агентлагийн удирдлагаас гадна 
хувийн хэвшил, тББын төлөөлөл 
оролцож байгаа. улсын онцгой 
комиссоос ялгаатай нь гамшиг, 
үймээн самуун, гоц халдварт 
өвчин тархаагүй үед ч хуралдаж, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авах юм. гамшгаас сэргийлэхэд 
салбар дундын уялдааг хангаж, 
эрсдэлийг бууруулахад хэрэгтэй 
томоохон хөрөнгө оруулалтыг 
шийдэх зорилготой. гамшгаас 
сэргийлэх, даван туулахад зөвхөн 
Засгийн газрын нөөц сангаас бус 
тухайн орон нутгийн засаг даргын 
нөөц хөрөнгийн 30 хувиас багагүй 
хэсгийг зарцуулахаар болсон. 

-Хүн амын хэчнээн хувийг 
гамшигт эмзэг хэсэг эзэлж байгаа 
вэ?

хүн амын мэдээллийн нэгдсэн 
сангаас тодорхой тоо гарах байх. 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 
болон хүүхэд, эмэгтэйчүүдээ 
тооцоход нийт хүн амын 2030 хувь 
нь гамшигт эмзэг хэсэг гэж үздэг. 
амьжиргааны түвшин доогуур 
болон гэр хорооллын өрхүүдийг 
тооцвол эмзэг хэсэг бүр нэмэгдэнэ. 
Ер нь ази, Номхон далайн бүсэд 
гамшигт өртөгсдийн 70 гаруй хувь 
нь бага орлоготой өрх байдаг. 

-нийслэлийн хэмжээнд 
гамшгийн эрсдэлийг тооцсон 
юм байна. 1966 оных шиг 
үер нийслэлд буувал нөхцөл 
байдал ямар болох талаар танд 
төсөөлөгдөж байна уу?

тэр үеийнх шиг байтугай 
өнгөрсөн зун 30 минут хүрэхгүй 
хугацаанд бороо ороход л хот 
тэр чигтээ үерт автаж, гэр 
хорооллын өрхүүд сүйдэж, хүний 
амь үрэгдсэн. 1966 оноос хойш 
хот газар нутгаараа гурав дахин 
тэлж, гэр хороолол хэдэн арав 
дахин томорч, нягтрал нэмэгдсэн. 
үерийн аюулын зургаас харахад 
хэдхэн газар л үер болдог. эдгээр 
газартаа л арга хэмжээ аваад, 
төлөвлөлтдөө анхаарахад эрсдэл 
буурна. Манайх төсөв мөнгө 
хуваарилдаг, захиран зарцуулдаг 
байгууллага биш учраас  бид 
холбогдох газруудад зөвлөмж 
өгч, шаардлага хүргүүлэхээс 
хэтэрдэггүй. гамшгаас сэргийлнэ 
гэдэг байгууллага, хүн бүр оролцож 
байж үр дүнтэй болно. тиймээс 
байгууллагууд хуулиар хүлээсэн 
үүргээ биелүүлэх ёстой.  weforum.org©

Байгалийн гамшигт амиа алдагсдын тоо
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ZGM: HIGHLIGHtS

Politics
Cabinet raises the salaries 
of public sector by 8 
percent, medical workers 
and teachers by 20 percent. 
Including the salary raise in 
2018, the medical workers 
and teachers’ salary has been 
increased by 30 percent. The 
decision is effective starting 
from January 1, 2019.

Pension to increase by 7.6 
percent next month. 

International Trade Centre 
team pays a visit to Mongolia 
to monitor the preparation 
of the Trade and Investment 
Roadmap of Mongolia and its 
implementation.

Minister of Labor and Social 
Protection Chinzorig Sodnom 
meets the UNFPA Mongolia 
Country Representative 
Naomi Kitahara in connection 
with the expiry of her term 
of office and handed over 
a Foremost Employee for 
Social Protection award in 
recognition of her valuable 
contribution to youth 
development of Mongolia.

Economy
According to the National 
Statistics Office, 50.4 
percent of about 170,000 
private entities listed at the 
registry database is actively 
operating in Mongolia.

In 2018, the Customs 
Authority generated MNT 
2.73 trillion to the State 
Budget.

Top 20 Index falls 0.02 
percent, to 21,489.22 points. 
MSE A Index increases 0.08 
percent, to 10,001.18 points. 
MSE B Index reduces 0.04 
percent, 8,689.77 points. 
Market cap stands at MNT 
2.49 trillion.

sociEty
Within the frame of the 2040 
General Plan for Ulaanbaatar 
Development, the Cabinet 
selects three cities, namely 
Aerocity, Zuunmod and 
Maidar as satellite cities.

“Humans in Sweden” 
photo gallery opens at the 
Mongolian Theatre Museum.

Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM

Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM

Yesterday, the citizens’ 
Representative council of the 
capital city (cRcc) elected the 
next Mayor of Ulaanbaatar city 
after finally rising from a polit
ical deadlock. Munkhchuluun 
Samdannyam, the newly elected 
Mayor of Ulaanbaatar city, now 
faces a burdening challenge of 
tackling the swine flu outbreak.

Mr. Munkhchuluun had a tight 
run against Amarsaikhan Sain
buyan, former head of cRcc 
as the poll ended in a tie and the 
repoll was in favor of Munkh
culuun, who selfnominated 
himself at the meeting, with 24 
to 43 votes. As for Amarsaikhan, 
the board of Mongolian People’s 
Party nominated him on Decem
ber 28, but the election had to be 
postponed because the cRcc 
could not form the quorum. 

After the appointment of Mr. 
Munkhchuluun, the cRcc put 

or similar illness in the capital 
city alone. 35.6 percent of pa
tients were infants aged 0 to 1, 
26.8 percent were aged 2 to 4 
and 14.4 percent were aged 5 to 
9. Out of 3,098 calls at children’s 
emergency services, 59.5 percent 
were influenza or similar illness 

calls. 
Additionally, the cabinet 

resolved to grant 35 days of 
paid time off to parents and child 
guardians, who have a child 
suffering from influenza, at its 
regular meeting yesterday. After 
calling for private entities to sup

port the implementation of the 
resolution, the cabinet informed 
that the decision will be effective 
until March 16. Also, Minister of 
health and other related officials 
were ordered to make local med
ical centers work on Saturdays 
until March 16. 
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chinese coal consultant firm 
fenwei Energy forecasts the ex
port price of Ovoot coking coal to 
haibei Prefecture of the People’s 
Republic of china (PRc) reach 
USD 176191 per ton.

The stock price of Ovoot mine 
operator Aspire Mining ltd. grew 
by 5 percent to AUD 0.02 on the 
last trading day at the Australian 
Stock Exchange (ASX). Premi

um coking coals such as fat and 
Primary coals, are in particularly 
high demand within china pri
marily due to the low ratio of 
these coals in china’s own coal 
reserves but also due to the grow
ing requirement for higher quality 
coking coals in the coke industry. 
Thus, fenwei Energy expects an 
annual supply shortage of 1622 
million tons until 2025 and the 

demand for Ovoot coking coal to 
increase during this time.

Aspire Mining previously 
informed that the preliminary 
economic assessment of the first
phase development of Ovoot mine 
has been completed and raised the 
necessary project financing of 
AUD 15 million. The company’s 
stock price grew by over 80 per
cent in the last year. 

Fenwei Energy expects Ovoot coking coal price to 
reach USD 176-191 per ton

Mongol Basalt: Utilization of IPO financing stands
at 56 percent as of December

TDBM raises MNT credit source 
from Japanese market

MININg

STOck MarkET

BaNkINg SEcTOr

New mayor faces challenge to contain 
swine flu amid anger over pollution

tDBM cooperates with Crowdcredit 
for crowdfinancing in Japan

Citizens' Representative Council 
meets after several delays

This will allow the bank to raise MNTdenominat
ed credit from Japan in a crowdfinancing.

Selfnominated candidate wins against MPP 
boardnomination.

Chinese coal consultant firm expect 
Ovoot coking coal price to rise

Mongol Basalt Stock price rises 13.9 
percent since January 1

The outlook is based on the increasing demand 
of coking coal in Haibei Prefecture of China.

The company's sales revenue grew by 85 per cent 
last year.

Munkhchuluun 
Samdannyam elected 
as the Mayor of 
Ulaanbaatar city

“Swine flu and influenza out
break issues” as the next item 
on the order list, before the 
appointment of the next head of 
cRcc. In the first week of this 
year, a total of 4,136 instances 
out of 57,508 ambulatory care 
were diagnosed with influenza 

Khasui.B / ZGM©

Mongol Basalt JSc, which 
raised MNT 6.4 billion from the 
public through an initial public 
offering (IPO) last year, has re
portedly spent 56 percent of its 
raised fund for activities promised 
on the securities presentation.

In other words, MNT 3.6 billion 
has been spent on multiple activi
ties, such as the expansion of basalt 

wool production, basalt spray paint 
technology, and creating raw 
material reserves. The company’s 
stock price constantly fell from 
MNT 380 since the IPO launch, 
reaching a record low of MNT 243 
last December; however, the stock 
price grew 13.9 per cent since the 
beginning of this year, reaching 
MNT 279.73 yesterday. 

Mongolian Stock Exchange 
also reported that Mongol Basalt 
JSc was one of the most actively 
traded instruments in 2018 as the 

secondary market trading alone 
totaled MNT 3.4 billion, becom
ing one of the Top 5 actively 
traded stock. 

According to the chair man of 
Mon gol Basalt JSc Ariun bold 
lkhag vajav, the preliminary 
finan cial report shows that the 
com pany inc reased its sales rev
enue by 85 per cent in 2018. As 
of today, five major share  hol ders 
own 70 per cent of the com  pany’s 
stake and the rest are held by 
2,350 small investors. 

In cooperation with a Japanese 
investment firm crowdcredit 
Inc., the Trade and Development 
Bank of Mongolia (TDBM) has 
begun drawing MNT source from 
the Ja panese capital market in a 
crowd fun ding practice.

crowdcredit Inc. is an advanced 
investment platform that raises 
financial source from Japanese 
investors in crowdfunding to 
provide credit to small and medi
umsized enterprises and support 
intensifying sectors of developing 

countries. 
With an aim to business frames 

of the MongoliaJapan economic 
cooperation, and drawing foreign 
investment and financial sources, 
the TDBM established its repre
sentative office in Tokyo in 2014. 

Although Mongolia is con
sidered a highrisk country for 
Ja panese investors, the bank has 
been constantly promoting the 
res to ring investment climate in 
Mon golia and is creating credit op
por tunities for its customers. 

Date: January 15, 2019

Bid name: Supply of Enhanced Solid Fuels for target Groups
in Air Quality Management Areas.   
Bid reference number: NKHAAG19/005

The Procurement agency of Capital City would like to invite the eligible bidders to 
submit their electronic bids for Supply of Enhanced Solid Fuels for target Groups in 
Air Quality Management Areas.   
This bid of goods is being advertised through eprocurement system, thus the 
detailed information and electronic bidding document may be obtained from  
www.tender.gov.mn for free.
50.000 (fifty thousand) tugriks should be paid by the interested eligible bidders through 
ebanking system prior to submission of their bids.
The bid shall be valid for 45 days from the date of the bid opening.
Interested bidders should meet with the following financial and professional experience 
requirements:

Sales revenue:  
Sales revenue should not be less than 50 percent of the total budget in any one of the 
last 3 years (2015, 2016 and 2017).

the Amount of similar work experience:
Bidder should have experience of supplying similar goods which has value of not less 
than 50 percent of the total budget in any one of the last 3 years (2015, 2016 and 
2017).

the Amount of easily convertible assets and the available loan:
It should not be less than 50 percent of the total budget.

the Audited financial statement:  
The Last 2 years (2017 and 2018)

the following amount of bid security should be submitted with the bid: 
1,803,690 (one million and eight hundred three thousand and six hundred ninety) 
tugriks;
Bid security must be issued by the authorized commercial banks.   

the Bid validity: 
Until the end of May 02, 2019. 
Bids must be delivered to the address of eprocurement system prior to 10:00 am on 
February 18, 2019 and will be publicly opened in the presence of interested bidders’ 
designated representatives at 10:30 am on February 18, 2019 in Bid opening room 
of the Procurement Agency of Capital city. 
Foreign bidder is eligible to submit a bid.
Margin of domestic preference shall be applied.
Interested eligible bidders may obtain electronic bidding document and relevant files 
from www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn and further information from the 
following address:

the Procurement agency of the Capital City, 
10th floor, Capital governing office building No4, Bagatoiruu15, 

4th sub district, Chingeltei district, Ulaanbaatar, Mongolia
Cell: 75757810

INVItAtION FOR BID
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ЗУРХАй

Билгийн тооллын 11
Өвлийн адаг хөхөгчин үхэр 
сарын хоёр хар мэнгэтэй хөх бар 
өдөр
үс засуулбал: Эрхтэн хурц болно
наран ургах, шингэх: 08.3317.30
Барилдлага:  Үл тохирох
Шүтэн барилдлага:  Төрөхүй 
Суудал: Мод

Аргын тооллын нэгдүгээр сарын 
17, Бархасвадь гараг. Билгийн 
тооллын 11, чөлөөт эх одтой, хөх 
бар өдөр. 
Өдрийн наран 08.33 цагт мандан, 
17.30 цагт жаргана. Тухайн өдөр 
морь жилтнээ аливаа үйл хийхэд 
эерэг сайн ба үхэр, луу, хонь, нохой 
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул 
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ 
энхрийлүүштэй. Эл өдөр хууль цааз 
гаргах, батлах, хэрэглэх, хулгай 
дээрмийг номхотгох, гэмтнийг 
шийтгэх, мал адгуус номхруулах, 
хараал, жатхыг буцаах, амилуулах, 
өглөгийн түллэг хийх, хишиг 
дуудуулах, хот балгадын үйл, цэрэг, 
цагдаагийн үйл, гэр, байшингийн 
суурь тавихад сайн. Золиг гаргах, 
бомбын үйл, бэрийн үйлд муу. 
Өдрийн сайн цаг нь хулгана, үхэр, луу, 
могой, хонь, нохой болой. Хол газар 
яваар одогсод хойш мөрөө гаргавал 
зохистой. Үс шинээр үргээлгэх буюу 
засуулбал эрхтэн хурц болно.

Тв ХөТөЛБөР
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Сонгодог хөгжмийн концерт
хэзээ: 2019.01.19ний 19.00 цагт
хаана: Улсын филармони
Тасалбарын үнэ: ^25 мянга

"Соёлын довтолгоо" УСК
хэзээ: 2019.01.19нөөс
хаана: Corporate Convetion Centre
Тасалбарын үнэ: ^10 мянга

“Уран хас” бүжгэн жүжиг
хэзээ: 2019.01.19ний 19.00 цагт
хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^1020 мянга

“Травиата” дуурь
хэзээ: 2019.02.03ны 17.00 цагт
хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^1020 мянга

“Жаргаагүй нар” жүжиг
хэзээ: 2019.01.24ний 19.00 цагт
хаана: УДЭТ
Тасалбарын үнэ: ^1025 мянга

“хунт нуур” бүжгэн жүжиг
хэзээ: 2019.02.02нд 17.00 цагт 
хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^1030 мянга

07.00 “Өглөө” хөтөлбөр 

09.00  “Хэцүү анги” УСК 7, 8 
дугаар анги

10.00  “Нүүдэлчдийн өв соёл: 
Аргал” 

15.40  “2019 онд спортын 
ертөнцөд” 

19.35  “Судар бичгийн алтан 
сан”

22.15  “Цагаан боол” ОАК 32 
дугаар анги

07.30  “Бүрэн тайлбар” 
нэвтрүүлэг

11.30  “Алсын хараа” 
нэвтрүүлэг

14.00  “Технологийн шийдэл” 
нэвтрүүлэг

20.30  “Эврика” нэвтрүүлэг

21.00  “Мөнгөний урсгал” 
хөтөлбөр

22.00  “Дэвид Рубенштэйний 
шоу” нэвтрүүлэг

08.00  “Дөрвөн өнгө” цаг 
агаарын хөтөлбөр

09.00  “Шидтэнүүдийн клуб” 
хүүхэлдэйн кино 15, 16 
дугаар анги

12.10  “Алтан орд” ОАК 12 
дугаар анги

19.00  “Надтай гэрлээч” СОАК 5 
дугаар анги

21.10  “Аяыг таа” нэвтрүүлэг

23.15  “Баячуудын хорооллын 
цагдаа” ОАК 4 дүгээр 
анги

07.00  “Өнөө өглөө” хөтөлбөр

10.00  “Макс Стил хоёр” 
хүүхэлдэйн кино 6 
дугаар анги

10.30  “Торны цаадах амьдрал” 
СОАК 11 дүгээр анги

13.30  “Ан амьтдын ертөнцөөр” 
/season8/  2 дугаар 
хэсэг

17.30  “Хүчирхэг рэнжерүүд” 
хүүхэлдэйн кино 7 
дугаар хэсэг

21.00  “Төрөх өрөөний 
тоглоом”  9 дүгээр хэсэг

00.30  “Эзэнт гүрэн” ОАК /
season3/ 17 дугаар анги

БоСоогоор.
1.Намар ногооноороо 
байгаа өвс, ургамал шим 
шүлт
2. Дэлхийн бөмбөрцгийн 
хамгийн чухал давхарга
3. Монголын спортын 
оны шилдгүүдэд олгодог 

шагнал, цом
4. Сүвэгчинд нь утас үлдсэн 
зүү
5. Омог
8. Сэцэн ханы даншигийн 
ах дүү 2 их аваргын эцэг, 
даншигийн заан
10. Ухаалаг, ажилсаг адгуус

ЗГМ: үГИйН СүЛжЭЭ

өмнөх дугаарын хариу / 01.16

12. СГЗ, 
телевизийн нэрт 
хөтлөгч
13. Францын 
алдарт зохиолч 
Жюль Вернийн 
төрсөн хот (хэдэн 
зууны өмнө 
Британийн гүнт 
улсын нийслэл 
байсан)
14. Хойд 
Солонгосын 
удам залгасан 
коммунист 
удирдагчдын 
овог
16. Ааш ...

хөнДлөнгөөр:
1. Ялааны чоно 
гэгдсэн нисдэг 
махчин шавьж

л

ЦАГ АГААР

УВС
-31o

-40o

ХОВД
 -26o

 -34o

ЗАВХАН
-20o

-30o

БАЯНХОНГОР
 -13o

 -25o 

ГОВЬ-АЛТАЙ
  -17o

  -30o

ӨВӨРХАНГАЙ
 -13o

 -20o

АРХАНГАЙ
 -11o 
 -23o

ХӨВСГӨЛ
  -15o

  -30o

БУЛГАН
 -13o

 -30o

ТӨВ
  -18o

  -24o

ДУНДГОВЬ
 -15o 
 -25o

ӨМНӨГОВЬ
  -11o

  -20o

ГОВЬ-СҮМБЭР
 -16o

 -26o

ДОРНОГОВЬ
-14o

-23o

СҮХБААТАР
-16o    
-23o

ХЭНТИЙ
  -15o

  -27o

СЭЛЭНГЭ
  -19o

  -29o

ОРХОН
 -12o

 -24o

ДАРХАН-УУЛ
 -20o

 -30o

ДОРНОД
 -15o

 -23o

БАЯН-ӨЛГИЙ
 -18o

 -27o

УЛААНБААТАР
 I.21 
 -10o

 -23o
5 м/с

4 м/с

Багавтар үүлтэй

 I.18  
   -15o

   -27o
7 м/с

5 м/с

Үүлшинэ

 I.17  
   -14o

   -27o
8 м/с

7 м/с

Үүл багасна Багавтар үүлтэй

 I.19 
  -11o

  -24o
 6 м/с

 4 м/с

5 м/с

3 м/с

Үүл багасна

 I.20 
 -12o

 -22o

фОТО АГШИН

С.Батсайхан / ЗГМ©Хандгайтын зусланд амарч, зугаалахаар ирсэн иргэдийн хаясан хог золбин ноход цуглах цэг болжээ.

УБ-БЭЭЖИН 17.15 19.30
БЭЭЖИН-УБ 20.30 23.00
УБ-ХОНКОНГ 07.50 12.25
ХОНКОНГ-УБ 13.25 18.05
УБ-СӨҮл 07.45 12.05
СӨҮл-УБ 13.20 16.05
УБ-ТОКИО 08.55 14.30
ТОКИО-УБ 15.30 20.25
УБ-ХӨХ ХОТ 10.30 12.00
ХӨХ ХОТ-УБ 13.00 14.40
УБ-ЭРХҮҮ 06.20 07.20
ЭРХҮҮ-УБ 08.20 09.20

ОНЦЛОХ үЗвЭР

Хаан Арчугт их хатан Цэцэр, бага 
хатан Гүргэл нар нуган үр төрүүлж 
өгсөн нь хурмаст тэнгэр, хувь 
заяаны даажигнал байлаа. Үр заяах 
нь байтугай үнэрийг нь мартсан 
эх хатныхаа хүүг өөрийнх нь биш 
гэдгийг хаан мэдэж буй тул бага 
хатнаасаа төрсөн хүүгээ өлгийтэйд 
нь хаанд өргөмжлөхөөр зарлиг 
буулгалаа.
Хааны итгэлт шадар Эгэрэг энэ 
зарлигийг эсэргүүцэвч яаж ч 
чадахгүй буцахдаа их хатан 

Цэцэрийн хэвлийгээс төрсөн 
нууц хүүгээ бага хатны хүүтэй арга 
буюу солив. Хаан Арчуг хүүгээ 
татаж унадаг өвчтэй, санаа муутай 
болохыг нь өсөж том болоход нь 
мэдэн гуниглаж, хаан ширээнд 
тохирох хүн биш хэмээн яллаж, 
хорооно. Хайрт хатан Гүргэлээ 
ч мөн хүүгээ алдсан шаналалдаа 
цөхөрч суухыг нь харж дийлэхгүй 
тул мөн егүүтгэнэ.
Харин хааны шадар, санаа муут 
Эгэрэг энэ бүхнийг зогсоож үл 

чадаад хор хорын сэтгэлдээ 
автахдаа хааны жинхэнэ хүүг 
хороон, өөрөө төрийн тамга, 
түмний эрхийг авахаар хаантай 
тэрсэлдэнэ.
Ардын уран зохиолч 
Б.лхагвасүрэнгийн “Тамгагүй төр” 
түүхэн жүжгийг Урлагийн гавъяат 
зүтгэлтэн Ч.Найдандоржийн 
найруулснаар энэ сарын 1820нд 
18.00 цагаас УДЭТын тайзнаа 
тоглоно. Тасалбарын үнэ 1025 
мянган төгрөг.   

“Тамгагүй төр”-тэй өдрүүд
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4. Улаанбаатар хотын 
хамгийн том гамшиг
6. Ямарваа нэг зүйлийг 
бусдад хүргэж өгдөг хүн
7. Хонжворт тааварт 
тоглоом
9. Хамгийн сахилгагүй төл 
мал
11. Газар орон
12. Үндэсний хөгжмийн 

зэмсэг
14. Эквадор улсын нийслэл, 
3000 м өндөрт орших хот
15. Цай, хоолны хэрэгсэл
17. Оросын пролетарийн 
хувьсгалын удирдагч
18. Шуудангаар илгээх 
захидалд наадаг зүйл
19. Хөл муутай хүний 
хэрэгсэл
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Эдийн ЗасаГ
9ЗаСгийН гаЗрыН Мэдээ СоНиН

Татварын аюул нүүрлэмэгц Хятадын тэрбумтнууд хөрөнгөө 
хамгаалахаар яарч эхлэв.

хятадын дөрвөн тэрбумтан $17 
тэрбумыг трастад шилжүүллээ

Nike компани цаашид Adapt технологитой гүйлтийн гутал, 
спорт бэлтгэлийн хувцас нэмж гаргана. 

Компаниуд арилжааны алгоритм, данс зэрэг нууцаа 
хамгаалахын тулд QKD ашиглах сонирхолтой. 

Nike цэнэглэдэг, ухаалаг пүүз 
худалдаанд гаргана

Супер нууцлалт квантын кабель

> 10 > 10 > 10

Huawei-г үндэслэгч анх удаа ам нээж, Д.Трампыг 
магтан сайшаав

Брекситийн улмаас 
Т.Мэйд итгэл үзүүлэх 
эсэх асуудал сөхөгдлөө
флавиа Краусе-жексон

Британийн Ерөнхий сайд 
тереза Мэйгийн боловсруулсан 
Европын холбооноос гарах 
төлөв лөгөө буюу Брекситийн 
асуудлаар санал хураахад уг 
төлөвлөгөө “үхсэнээс өөрцгүй” 
боллоо. одоо түүний Засгийн 
газарт итгэл үзүүлэх асуудлаар 
санал хурааж болзошгүй байдал 
үүслээ. Британийн парламентын 
төлөөлөгчдийн танхим Ерөнхий 
сайдын 18 сарын турш Ехтой 
хэлэлцэж зөвшилцсөн баримт 
бичгийг 432202 саналаар 
буцаалаа. Зуу гаруй жилд 
үзэгдээгүй харьцаатай ялагдал 
нь сөрөг лейбор намын зүгээс 
шинээр сонгууль явуулах санал 
дэвшүүлэхэд хүргэсэн төдийгүй 
Ехны байр суурийг чангатгав.

28 улсыг багтаасан тивийн 
хол бооноос гарах асуудлаар 
хоёр жилийн өмнө явуулсан бүх 
нийтийн санал асуулгын дүн 
Британийн улс төрийг гацааж, ард 

Bloomberg News
huawei Technologies co.,ыг 

үндэслэгч рэн Жэнфэй олон 
жил чимээгүй байснаа ам нээж, 
хятадын технологийн аваргыг 
өрнөдийн Засгийн газруудын 
эсрэг Бээжингийн тагнуулын 
ажил лагаанд тусалдаг гэсэн аНу
ын захиргааны шүүмжлэлийг 
няцаагаад дональд трамп татвар 
бууруулсныг сайшаасан байна. 
тэрээр гучин жил оршин тогтносон 
компанийн хувьд томоохон хямрал 
үүсээд буй үед ч Бээжингийн 
а лбаныхант ай  байнгын 
харилцаатай байдаггүй гэжээ. 
Ноён рэн huaweiгийн санхүү
гийн захирал, Мэн ванжоугийн гэх 
хэрэг явдалд ноён трамп биечлэн 
оролцох эсэхийг харзнах байр 
суурьтай байгаагаа илэрхийлэв.

хатагтай Мэн түүний том охин 
бөгөөд ираны эсрэг вашингтоны 
хоригийг зөрчсөн хэрэгт Канадад 
баривчлагдаж, одоо аНуд 
шилжүүлэн өгөхийг хүлээн 
гэрийн хорионд байгаа. 2015 
оноос хойш гадаадын хэвлэлд 
яриа өгөөгүй ноён рэн ийнхүү ам 
нээсэн нь хятадын өсөн нэмэгдэж 
буй технологийн хүчин чадлын 
бэлгэдэл болсон huaweiгийн эсрэг 
цохилт ямархуу хатуу болсныг 
харуулж байна.

71 настай тэрээр “Би эх орондоо 
хайртай, Коммунист намыг 
дэмждэг. гэхдээ дэлхий ертөнцөд 
хохиролтой юм хийхгүй. Миний 
хувийн үзэл бодол болон huaweiн 
бизнесийн хоорондын холбоог 
харахгүй байна” хэмээсэн юм. рэн 

иргэд хийгээд улстөрчдийг хэдэн 
арван жилээр хагаралд оруулав 
бололтой. Санал хураасны дараа 
хатагтай Мэй хууль тогтоогчдод 
хандаж “төлөөгчдийн танхим 
гэрээг дэмжихгүй нь тодорхой 
байна. гэвч энэ санал хураалт 
чухам юуг дэмжихгүй байгааг 
тодруулсангүй” гэжээ. тэрээр 
зөвшилцөлд хүрэхийн тулд умард 
ирландын холбоотнууд болон 
парламентын ахлах улстөрчидтэй 
хэлэлцээ хийхээ амлаад “эдгээр 
уулзалтуудад Засгийн газар 
бүтээлч сэтгэлээр хандана” гэсэн 
байна.

дараа нь Засгийн газрын 
хэв лэлийн төлөөлөгч тайлбар 
өгөхдөө т.Мэй Брекситийн 
гэрээ унтарсан гэдэгт итгэхгүй 
байгаа бөгөөд намууд хоорондын 
хэлэлцээр шинэ гэрээний суурь 
болно гэж найдаж буй хэмээв. 
үүний сацуу Ерөнхий сайд санал 
хураалтын ач холбогдлыг онцлоод 
эхний шатанд хууль тогтоогчид 

цааш ярихдаа, үйлчлүүлэгчдийн 
талаар эмзэг мэдээлэл өгөх 
Бээжингийн ямар ч хүсэлтийг 
няцаадаг бөгөөд аНу болон 
д.трампын захиргаатай хамтран 
ажиллах боломжийг онцолсон 
байна. тэрээр дэлхий даяар хөрөнгө 
оруулагчид хийгээд компаниудыг 
сандрааж буй Бээжин, вашингтоны 
өнөөгийн зөрчилд huaweiн нөлөө 
бага хэмээн тайлбарлав.

Ноён рэн шэнжэн дэх ком

Засгийн газарт итгэж байгаагаа 
нотлох ёстой гэж мэдэгджээ. 
итгэл үзүүлэх эсэх санал 
хураалтад т.Мэй ялах анхны 
шинж тэмдэг ажиглагдсан.

Засгийн газрыг дэмж дэг 
хойд ирландын ард чилсан 
юнионист нам т.Мэйг 
дэмжихээ илэрхийлсэн 
бол эрх баригч намын 
Брекситийн талын 
бүлэг мөн ийм байр 
суурьтай байгаа. 
өнгөрсөн онд энэ 
бүлэг Брекситийн 
асуудлаар Ерөнхий 
сайдыг унагах оролд лого 
хийсэн боловч амжилтад 
хүрээгүй агаад одоо саналаа 
өөрчилжээ. гэвч юу ч өөрчлөгдөж 
магадгүй. т.Мэйн тэргүүлдэг 
Консерватив нам парламентад 
олонх бус байгаа нь түүний 
үйл ажиллагааг хязгаарлахын 
зэрэгцээ Ехтой харилцаагаа 
хадгалах эсвэл бүрэн таслах 

панийн төв байрандаа хэлсэн 
үгэндээ “huawei бол аНу, хятадын 
худалдааны сөргөлдөөнд өчүүхэн 
зүйл. д.трамп агуу Ерөнхийлөгч. 
тэрээр татварыг үлэмж танаж, 
бизнест туслахаар зориглосон. 
гэхдээ аНуд хөрөнгө оруулалт 
татаж, илүү татвар авахын тулд 
компаниуд болон улс орнуудтай 
сайн харилцах хэрэгтэй” гэжээ. 
huaweiг үндэслэгч нь бизнесийн 
хүрээнд домогт хүн бөгөөд ойрын 

гэсэн эсрэг, тэсрэг саналтай хууль 
тогтоогчдын ашиг сонирхлын 
зөрчилд ихээхэн нөлөөлнө.

их Британи Ехноос гурав
дугаар сарын 29нд гарах хугацаа 
заасан учир цагт хавчигдсан 
Ерөнхий сайд Брюссельд хан

даж, хугацааг сунгах хүсэлт 
гаргаж магадгүй. Британийн 
Сангийн сайд Филип хаммонд уг 
асуудлаар бизнесийн удирдагчид 
болон захирлуудтай уулзалт 
хийхээр төлөвлөж буй. Санал 
хураалтын дараа Брюсселээс 

ирсэн анхны дохиог ажиглахад 
эерэг гэж хэлэхээргүй байгаа. Ех
ны Ерөнхийлөгч дональд туск 
“эмх замбараагүй гарах боломж 
энэ санал хураалтаар нэмэгдлээ. 
Бид үүнийг хүсэхгүй байгаа ч 
бэлтгэлтэй байх болно” гэжээ.

жилүүдэд дэлхийн чиг хандлагыг 
тодорхойлох зөрчлийг намжаахад 
түүний дуу хоолой үнэ цэнтэй.

тус компанийн зөвлөлийн дарга 
Кен хуг оруулаад бүх захирал нь 
хэвлэлд ярилцлага өгч, тагнуулын 
ажилд тусалсан гэх мэдээллийг 
няцаан, нотлох баримт гаргахыг 
шаардсан. гэвч өнгөрсөн долоо 
хоногт тус компанийн Польш дахь 
борлуулалтын захирлыг тагнуулын 
хэрэгт баривчилсан хэрэг даруухан 
амьдардаг ерөнхий захирлыг ам 
нээхэд хүргэсэн бололтой. эднийх 
Польшид баривч лагдсан ажилтнаа 
нэн даруй халсан. эдгээр хэрэг 
явдал бизнест нөлөөлөх таамгийг 
үл харгалзан ноён рэн huaweiын 
орлого 2019 онд 25 хувь өсөж, 125 
тэрбум ам.долларт хүрнэ гэв.

тэрээр “huawei нээлттэй 
компани биш учир бидэнд 
орлогын сайхан тайлан 
хэрэггүй. хэрэв зарим зах зээлд 
биднийг хүсэхгүй байгаа бол 
үйл ажиллагаагаа хумина. Бид 
ажиллаж, ажилчдаа тэжээж 
байсан цагт ирээдүй бидний 
талд” хэмээн мэдэгджээ. Ноён 
рэний байгуулсан технологийн 
аварга компани Alibaba, Ten
cent хоёрыг хамтатгаснаас илүү 
борлуулалттай. 2018 онд эднийх 
ухаалаг утасны борлуулалтаар 
Appleыг гүйцэж, Samsungийн 
ард хоёрт бичигдсэн. эрхэм рэний 
үгийг өмнөдийн метрополис 
шэнжэн дэх компанийн түр 
байрны хоолны газрын хананд 
байрлуулж, ажиллагсад нь 
хүндэтгэн ярилцдаг аж.

хятадын технологийн давшилт
(Huawei ухаалаг утасны борлуулалтаар Appleаас давжээ)

Эндрю Майеда
Д.Трампын засаг захиргаа Дэлхийн банкны тэргүүнээр АНУ

ын төлөөлөгч байх уламжлалыг үргэлжлүүлэх зорилгоор Дэвид 
Молпасс, Марк Грин зэрэг хэд хэдэн нэр дэвшигчийг авч үзэж 
байна. Цагаан ордон урьдчилсан жагсаалт гаргасны дотор 
гадаадын хөрөнгө оруулалтын газрын дарга, Элчин сайд, Pep
siCoгийн захирал асан гэх мэт хүмүүсийн нэр оржээ. Солонгос 
гаралтай АНУын иргэн Жим Ён Ким хөрөнгө оруулалтын компани 
руу шилжиж, ДБны ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг хугацаанаас 
нь гурван жилийн өмнө өгөхөө зарласнаар дараагийн хүнийг 
сонгох шаардлага үүсээд байна.

Юкиун Ли
АНУ, Өмнөд Солонгос 

хоёр Хойд Солонгосын цөмийн зэвсгийг устгах хөтөлбөрийг 
урамшуулахын тулд зохих алхам хийхээр ярилцаж байна гэж 
Өмнөд Солонгосын Гадаад хэргийн сайд Кан Киун Ва мэдэгдлээ. 
Умардын удирдагч Ким Жон Ун АНУын Ерөнхийлөгч Дональд 
Трамптай хоёр дахиа уулзахаар бэлтгэж буй үед холбоотнууд 
урамшууллын арга хэмжээ боловсруулж, Вашингтон үүнийг 
хэлэлцээний ширээнд тавьж магадгүй байна. Үүнд бизнесийн 
харилцааг сэргээхээс гадна хоригийг хэсэгчлэн цуцлах, 
Солонгосын дайны төгсгөлийг албан ёсоор баталгаажуулах 
зэрэг алхмууд багтаж болох юм гэж шинжээчид бичжээ.

Аниа Насбаум
Францын авто машин үйлдвэрлэгч Renault Японы шоронд 

хоригдож буй ерөнхий захирал, зөвлөлийн дарга Карлос Гоны 
оронд томилгоо хийхээр бэлтгэж байна. К.Гоныг барьцаагаар 
суллах оролдлого амжилтгүй болж, хэдэн сараар хоригдох 
төлөвтэй байгаа гэж эх сурвалж ярьжээ. Ноён Гон NissanMitsubishi 
хамтарсан бүтцийг удирдаж байхдаа өөртөө хууль бусаар шагнал 
авсан гэх хэргээр баривчлагдсаны дараа түүнийг шууд огцруулах 
ёстой байсан гэж зөвлөлийн зарим гишүүн үзэж байсан аж. 
Шүүхийн ажиллагааны үр дүнгээс үл хамааран тэрээр Францын 
авто үйлдвэрлэгчийг дахин удирдах боломжгүй болсон гэжээ.

Дэлхийн банкинд 
АнУын нөлөөг 
хадгалах эрмэлзэл

Renault Карлос гоныг 
солиход бэлэн болжээ

Сөүл, Вашингтон 
хоёр Кимийг юугаар 
урамшуулах вэ

Аманда Гордон
оливиа леланд Giving Pledge 

хандивын байгууллага ажиллуулж 
байхдаа тэрбумтнуудын талаар 
хэдэн чухал зүйл олж мэджээ. 
тэд бие биеэсээ сурах дуртай. 
тэд мөн дэлхийн ядуу хүмүүсийг 
өөд татах сонирхолтой боловч 
зөв боломжийг эрж олоход хүнд 
байдаг аж. тиймээс леланд coIm
pact нэртэй зөвхөн хандивлагчдад 
зориулсан сан үүсгэн байгуулжээ. 
энд хандивлагчдын мөнгийг 
хуримтлуулж, африк, ази, латин 
америкт хэрэгжсэн баталгаатай 
төслүүдийг дэмжих шийдвэр 
гаргахад тэднийг оролцуулдаг 
байна.

Нэг жилийн настай сан эхний 
80 сая ам.доллараа цуглуулж, 
25 дэмжигчтэй болсны дотор 
Мелинда гейтс, Жефф Сколл, 
рохини ба Нандан Нилекани нар 
бий. Бил акманы сан эднийд 
мөнгө хандивладаг бол Сколлын 
сангаас ч мөнгө орж ирдэг. 
ирэх таван жил таван төсөлд 
санхүүгийн болон техни кийн 
тусламж үзүүлэхээр төлөв лөсөн 
нь есөн сая хүнд хү рэх бөгөөд 
хатагтай леланд рокефеллерийн 
сангийн захирлаар ажиллахын 
сацуу төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд 
тусална. тэрээр “Бидний хийж буй 
гол ажил бол буяны үйл ажиллагаа 
өргөн хэмжээний нөлөө үзүүлж 
чадах уу гэсэн асуултад хариулах 
явдал” хэмээн онцлов.

last Mile health төсөл либерийн 
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эрүүл мэндийн яамтай хамтран 
хөдөөгийн 1.2 сая хүнд эмнэлгийн 
анхан шатны үйлчилгээ хүргэх 
зорилготой. түүнчлэн латин 
америк болон энэтхэгт мөнгөний 
дэмжлэг үзүүлэх, Бангладешт 
сургалт зохиох зэргээр дэлхийн 
43 улсад үйл ажиллагаа явуулж 
байна. рокефеллер, гейтс, 
Сколлын сангууд арав гаруй 
жилийн хугацаанд тус бүр 2550 
сая ам.долларын хандив өгсний 
нэлээд хэсэг нь аялал, уулзалтад 
зарцуулагддаг. гэвч хэт ядуу 
хүн амд туслахад тэрбумтан 
хандивлагчдыг оролцуулах нь 
харьцангуй шинэлэг алхам юм.

Нөгөө талаас хөрөнгө, баялаг 
цөөн гарт хуримтлагдаж, олон 
улсын асуудалд маш бага хувь 
нь зарцуулагдаж байгаа нь ийм 
төслүүдэд анхаарах сэдэл болсон 
байж магадгүй. рокефеллерийн 
сангийн ерөнхийлөгч ражив шах 
“дэлхий даяар хамгийн үгээгүй 
гэр бүл, хүүхдийн амьдралд 
хөрөнгө оруулах нь бидний хийж 
чадах хөрөнгө оруулалтын дээд 
өгөөж гэдгийг бид мэднэ. Бид 
хандивлагчийн хувьд мөр зэрэгцэн 
хамгийн өндөр хана хэрмийг 
давахуйц төслүүдийг зохиож 
байгаа” гэсэн юм.

Тэрбумтнууд хамтран 
дэлхийд нөлөөлөх
санг дэмжжээ  
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Эдийн засаг

Эбен Нови-Уильямс
Nike компани хэрэглэгчдийн 

талаар ахиухан мэдээллийг 
гутлаар нь дамжуулж авах шинэ 
арга бодож олжээ. Мягмар гарагт 
болсон future of footwear арга 
хэмжээний үеэр тус компани Nike 
Adapt хэмээх пүүзний шинэ кон
цепт сонирхуулсан юм. эзэмшиг
чийнхээ хэрэглээг realtime горимд 
бүртгэдэг уг загвар Nike компаниас 
хэрэглэгчдэдээ зөвлөгөө өгөх, 
бүтээгдэхүүнээ ахиу борлуулахад 
нь тусална. 

“шинэ өдөр эхэллээ. та бид 
footwearээс firmware (өргөн хэ
рэглээний цахим төхөө рөмжийн 
суурь программ)д шил жиж бай
гаатай адил зүйл болж байна” 
хэмээн Nikeын гутлын инновац 
эрхэлсэн захирал Майкл донахью 
мэдэгдэв. 

Мэдээлэл бүртгэх чадвартай 
Nike Adapt хэрэглэгчдийн өгөгд
лийн халдашгүй байдалтай хол
боо бүхий сонголттой. өгөгд
лөө бусадтай хуваалцахгүй гэж 
сонговол уг гутлын олон шинэ 
чадварыг ашиглахгүйгээр хэрэглэх 
юм. үйлдвэрлэгч нь энэхүү сагсан 
бөм бө гийн гут лыг 350 ам.дол
лараар борлуулах төлөвлөгөөтэй. 

Nike Adapt үдээсгүй, хэрэг  лэг 
чийн үзэмжид н и й 

Хятадын дөрвөн тэрбумтан
$17 тэрбумыг трастад шилжүүллээ
винас фэн, Блэйк Шмидт

хятадын дөрвөн ч магнат шинэ 
он гарахын өмнөхөн хөрөнгөөсөө 
17 тэрбум ам.долларыг гэр бү
лийн траст санд шилжүүлсэн нь 
тус улсын баячууд чангарсаар 
байгаа татварын тогтолцооноос 
эд баялгаа хамгаалахаар хичээж 
буйн илрэл боллоо. үл хөдлөх 
хөрөнгө хөгжүүлэгч Sunac china 
holdingsын тэр гүүн, тэрбумтан 
Сунь хунбин ком панид эзэмшдэг 
хувь хө рөн гийнхөө ихэнхийг 
South Dakota Trustд 12 дугаар 
сарын 31нд шилжүүлснийг хон
кон год нэгдүгээр сарын 12нд ил 
болсон баримт нотолж бай на. 

хятадын тэргүүн баян эмэгтэйн 
нэг, longfor Group holdingsын 
тэргүүн у Яжунь ч сүүлийн 
хэдэн долоо хоногт мөн адил 
ийм ажил амжуулжээ. хүнс
ний бүтээгдэхүүний Dali foods 
Group, zhou hei Ya International 
holdingsын эзэн баян магнатууд 
ч мөн трастад хөрөнгөө шил
жүүлсэн байна. 

Нэр дурдсан компаниуд бүгд 
хонконгийн хөрөнгийн бир
жид бүртгэлтэй. хувиа траст 
санд шилжүүлсэн нь хөрөнгө 
өв лүү лэх үүднээс авсан арга 
хэм жээ хэмээн Sunac мэдэгдсэн. 
эдгээр магнатын хөрөнгө эзэмш

лийн бүтэц нь Британийн вир
жи нийн арлуудад бүртгэлтэй 
бай гууллага, компаниудтай 
хол богддог. тайлбар хүсэхэд 
хятадын компаниудын төлөө
лөгч хариу өгсөнгүй. 

энэ онд масс иргэдийн тат
ва рыг хөнгөлж, баячуудыг тат
вараар шахах засгийн газ рын 
бодлого хятадын супер тэр
бумт нуудыг түгшээж эхэлсэн 
цаг үед траст санд их хэмжээний 
хөрөнгө шилжив. хятад оронд 
хувийн эд баялаг 2018 онд 24 их 
наяд ам.доллар болж өссөнтэй 
уялдан татвар хураагчдын ажил 
түвэгтэй болж, баян чинээлэг 

тат вар төлөхөө хойшлуулах за
маар хугацаа хожиж буй төдий” 
хэмээн хонконгод активын ме
неж ментийн үйлчилгээ эрхэлдэг 
Noah International holdingsын 
гүйцэтгэх захирал оскар лю 
дүгнэж байна. 

БНхауын татварын шинэ 
хуульд оффшор траст сангууд 
татвар төлөх ёстой талаар 
тодорхой заалт байхгүйг ноён 
лю анхааруулж байна. Мөн траст 
сангаар итгэмжлэл хүлээж буй 
тал буюу бенефициар БНхау
ын татвар төлөгч эсэх гэх мэт 
бусад хүчин зүйлсээс хамаарна 
хэмээн захирал тайлбарласан 
юм. 

хүн амын баян чинээлэг хэ
сэгт оноох татвар нь хятад ор
ны татварын тогтолцоог өргөн 
цар хүрээтэй шинэчлэх арга 
хэм жээний бүрдэл болж байна. 
тус улс удааширч буй эдийн 
засгаа өөд татахын тулд эн 
тэргүүнд татвар бууруулах арга 
хэмжээг түлхүү авна. JPMor
gan chaseийн эдийн засагчдын 
тооцоогоор татварын өөрчлөлт 
БНхауд хоёр их наяд юань 
(300 тэрбум ам.доллар) буюу 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
1.2 хувьтай тэнцэх гарлагатай 
тусна. гүүр, төмөр замын ажлын 
санхүүжилттэй уялдан үүссэн 
хятад орны өр, зээлийн аварга 

дарамт ч татварын шинэчлэл 
өрнүүлэхэд хүрсэн нэг шалтгаан. 

шинэ он гарахын өмнө Сунь 
овогтын шилжүүлсэн хөрөнгө 
4.5 тэрбум ам.доллар. Зөвхөн 
2017 онд хөрөнгө нь гурав дахин 
өссөн Сунь хунбин бизнесийн 
замналынхаа сүүлийн хэсэгт 
шоронд сууж, хятаддаа аварга нь 
болно хэмээн тооцоолж байсан 
хөрөнгөө зарахаас аргагүйд 
хүрсэн юм. тэрбээр 2017 оны 
тавдугаар сард Sunacын гүйцэт
гэх захирлаар өөрийн хүү Кевин 
Жөи Сунийг томилсон. хүү нь 
захирал болох үедээ 27 настай 
байжээ. 

айл өрх траст сан зэрэг халхавч 
ашиглан хөрөнгөө бултуулахаар  
оролдох нь ихэслээ. 

“оффшор траст сангууд тат
вараас 100 хувь бултаж чадах гүй 
л болов уу. тэрбумтнуудын хувьд 

 

Нэр Компани Огноо 
Шилжүүлсэн 

хувьцаа 
ам.доллар 

Өөрчлөлт 

Сунь Хунбин Sunac China 
Holdings 2018.12.31 4.5 Тэрбум 

Сунь овогтын хувьцааны 
ихэнх нь HBS гэр бүлийн траст 

санд шилжсэн 

Тан 
Жяньфан 

Zhou Hei Ya 
International 

Holdings 
2018.12.18 0.6 тэрбум 

Тан овогтын оффшор 
компаниудыг гэр бүлийн 

траст сан эзэмшдэг 

У Я-Жунь Longfor Group 2018.11.21 7.9 тэрбум 

У овогтын трастын мэдэлд 
байсан хувьцаа охиных нь 

байгуулсан траст санд 
шилжсэн 

Шью Шихуй Dali Foods 
Group 2018.12.07 4.2 тэрбум 

Эхнэр, охиных нь мэдэлд 
байсан хувьцаа Шью овогтын 
байгуулсан шинэ траст санд 

шилжсэн 
  

хЯТАДын Мөнгөний их нүүДЭл

жереми Кан
доод Манхэттэн, Нью 

Жерсийг холбосон холландын 
нүхэн хонгил дотуур оргил 
цагаар зорчигсод машиных нь 
цонхоор харагдах гадна талд 
дэлхийн харилцаа холбооны 
ирээдүйг туршиж байгааг хэрхэн 
мэдэх вэ. 

хонгилын ханаар татсан мянд
сан оптик кабель буюу шилэн 
кабельд банкны нууц өгөгдлийг 
болзошгүй тагнуулуудаас хам
гаалах квантын механикийн хүч 
оршиж байгаа. 

уг кабелиар өгөгдөл дамжуу
лахдаа QKD (Quantum Key Dis
tribution) буюу квантын түл
хүүр хуваарилалттай тех нологи 
ашиглаж байгаа юм. орчин 
үед гайгүйхэн шиг тагнуулын 
байгуул лага энгийн мяндсан 
оптик кабельтай сүлжээнд 
хөндлөнгөөс нэвтэрч, мэдээлэлд 
нь хандаж чадна. шилэн 
кабелийг жижиг хавчаараар 
хавчиж, тусгай зориулалттай 
техник төхөө рөмж холбоод 
л дижитал тэг, нэг дамжиж 
буй гэрлийн туяаг “олзолж” 
орхино. анзаа раг дахуйц ямар 
ч удаашрал бай даггүй учраас 
мессеж, мэдээл лийг нь зам 
зуураас хэн нэг этгээд “уншаад 

байгаа”г хэрэглэгчид мэдэх ч 
үгүй. 

Бэрхшээлийг шийдвэрлэ
хийн тулд гэрлийг долгион 
төдий гүй эгэл хэсэг хэмээн авч 
үздэг квантын физикийг QKD 
технологид ашигласан юм. 
QKD систем бүхий мяндсан 
оптик шугамын хоёр төгсгөлд 
өгөгдлийн ямар ч төвд байж л 
байдаг, гаднаасаа энгийн хар 
хайрцаг аятай харагдах сервер 
байрлана. Серверүүд өгөгдөл 
дамжуулахдаа ширхэг нь ганц 
фотоноос томгүй гэрлийн сулхан 
лугшаагаар “буудна”. гэрлийн 
лугшааны замд саад тохиолдох 
л юм бол нөгөө үзүүрт очихоор 
тооцоолсон нано секунддээ 
амжиж хүрэхгүй учраас илгээгч, 
хүлээн авагч хоёр холбоог нь зам 
зуураас ашиглаж байгааг даруй 
мэдэх болно.

“Санхүүгийн компаниуд 
QKD технологийг хувьсгал 
гэж ойлгож байгаа”г өнгөрсөн 
намраас хойш холландын 
хонгилд уг кабелийг хариуцан 
ажиллаж буй Quantum Xchange 
компанийн гүйцэтгэх захирал 
Жон Приско тайлбарлав. 
Кабелийг нь хэд хэдэн том банк, 
активын менежментийн компани 
туршин ашиглаж байгааг захирал 

өгүүлсэн ч хэлэлцээрийн дагуу 
хүлээсэн үүрэгтээ захирагдан 
нэрийг нь дурдахаас татгалзлаа. 
Компаниуд  арилжааны 
алгоритм, үйлчлүүлэгчдийн данс 
зэрэг эмзэг нууцаа хамгаалахын 
тулд QKD ашиглах сонирхолтой 
байгааг захирал нэмж дурдсан 
юм. Мэрилэнд муж улсын 
Бетесдад төвтэй Quantum 
Xchange нь шилэн кабелиа зүүн 
эргийн Бостоноос баруун эргийн 
вашингтон, Колумбын тойрог 
хүртэл татаж, аНуын Засгийн 
газрын агентлагуудын хэрэглээ 
болгох найдлага тавьж байна. 

Квантын түлхүүрээр нуу
цалсан холбооны зах зээл 
ойрын жилүүдэд 50 саяас 500 
сая ам.долларт эргэлдэнэ гэсэн 
тооцоо бий. харин судал гааны 
Global Industry Analysts компани 
QKD болон хол богдох бусад 
технологийн зах зээл 2024 он 
гэхэд хоёр тэр бум ам.дол
ларт хүрнэ хэмээн тооцоолов. 
БНхауын Засгийн газар Бээ
жин шанхайн хооронд 1995 
кило метр урт QKD хам гаалалт
тай шугам тавьсан төдийгүй 
сансраас уг технологийг 
ашиг лан мэдээлэл дамжуулж, 
хүлээн авах туршилт хийсэн 
юм. аНуд зургаан QKD старт

ап компани үйлчлүүлэгчтэй 
болсон. Цахилгаан станцуудын 
харилцаа холбооны нууцла лыг 
сайжруулах туршилтын төсөл 
хэрэгжүүлэхээр өмнөд Кали
форнийн Qubitekk стартап 
компани аНуын эрчим хүчний 
яамтай гэрээ байгууллаа. их 
Британийн BT Group, Японы 
NTT корпорац зэрэг харилцаа 
холбооны аваргууд ч сүлжээний 
дэд бүтцээ уг технологиор 
хамгаалах төлөвлөгөөтэй. 

орчин үеийн цахим сүлжээ 
тэртээ тэргүй нууцлалтай юм 
чинь дахиж ажил удах хэрэг 
байна уу гэсэн асуулт бий. 

Мэдээллийг шифрлэж, шифр 
лэсэн мэдээллийг эргүү лэн 
тайлахад ашигладаг дижи тал түл
хүүрийг халдлага үйлдэгч этгээд 
гартаа оруулах то хиолдолд 
шифрлэх технологи үр дүнгүй. 
дижитал түлхүүрийг хожим 
нэмж, шифрийн нууцлалыг 
нь сайжруулсан. гэсэн хэдий 
ч үндэсний аюулгүй байдлын 
агентлагын хуучин гэрээлэгч 
эдвард Сноуден 2013 онд ил 
болгосон баримтаас үзвэл, 
дэлхийн интернэт траффикийн 
ихэнхийг хянагч аНуын 
Засгийн газар ийм бат цоожийг 
хүртэл эвдэж чадаж байгаа юм.

Супер нууцлалт 
квантын кабель

Nike цэнэглэдэг, 
ухаалаг пүүз 
худалдаанд гаргана

цүүлж ав то  матаар хөлд чангарна. 
Чан га, сулыг нь гар утасны 
апп  ли  кэйш нээр тохируулж 
болно. Сенсор, акселерометр, 
гирос коп бүхий энэхүү гутал 
нь эзэмшигчийнхээ бүхий л 
хөдөлгөөн, үйлдлийг бүртгэж 
явах юм. гутлыг хоёр долоо хоногт 
тутамд цэнэглэнэ. 

“хоёр хөлдөө хоёр ухаалаг 
утас угласнаас ялгаагүй” хэмээн 
Nikeийн дижитал бүтээгдэхүүн 
хариуцсан захирал Майкл Мартин 
тайлбарлаж байлаа. 

тус компанийн хувцас хэрэгс
лийн борлуулалт эрчимтэй 
нэмэгдсээр байгаа ч өмнөх 
санхүүгийн жилд олсон 36.4 
тэрбум ам.долларын орлогын 61 
хувийг нь гутлаас олжээ.

Nike нь түүхэндээ хамгийн 
үнэтэй буюу 720 ам.долларын 
сникерийг 2017 онд цөөн тоогоор 
худалдаанд гаргаснаасаа хойш 
өөрөө үдэгддэг гутал үйлдвэрлэх 
болсон юм. Boston celticsийн 
Жэйсон татум энэ долоо хоногийн 
сүүлээр NBAийн тоглолтод 
өмсөн гарч ирэх шинэ загварыг 
Nikeын онлайн худалдааны 
суваг, жижиглэн худалдаачдаар 
дамжуулан борлуулахаар төлөв
лөж байна. орегон муж улсын 
Бивертонд байрладаг Nike компани 
цаашид Adapt технологи бүхий 
гүйлтийн гутал, спорт бэлтгэлийн 
хувцас, өргөн хэрэглээний бүтээг

дэхүүн нэмж гаргахаар 
төлөвлөж байна. 
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ЗГМ ТОвЧХОН
» Мөнгөний нийлүүлЭлТ

19.5  
Их наяд төгрөг. Өнгөрсөн 
оны эцсийн байдлаар 
мөнгөний нийлүүлэлт 
дөрвөн их наяд төгрөгөөр 
өсөж, 19.5 их наяд төгрөгт 
хүрлээ. 

» хАДгАлАМЖ

0.5  
Их наяд төгрөг. Банкны 
салбар дахь валютын 
хадгаламж 0.5 их наяд 
төгрөгөөр өсөж, гурван 
их наяд төгрөгт хүрлээ. 
Харин төгрөгийн 
хадгаламж 1.6 их наяд 
төгрөгөөр нэмэгдсэн 
байна. 

» Түүхий ЭД 

0.1 
Хувь. Олон улсын зах 
зээлд Brent төрлийн 
газрын тосны ханш 0.1 
хувиар буурч, баррель нь 
60.57 ам.долларт хүрсэн 
байна. Харин WTI төрлийн 
газрын тосны ханш 0.2 
хувиар суларч, 51.99 
ам.доллартай тэнцэв.

» орон СУУц

0.9
Хувь. БНХАУын 70 хотод 
өнгөрсөн дугаар сард 
шинэ орон сууцны үнийн 
өсөлт 0.9 хувиар саарчээ.  
Эдгээр хотод үнийн өсөлт 
0.77 хувьд хүрчээ. 

» хөрөнгө орУУлАлТ 

1.5 
Их наяд юань. БНХАУ 
2020 он гэхэд спортын 
салбарт оруулах хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээг 1.5 
их наяд юаньд хүргэнэ 
гэж тус улсын Спортын 
ерөнхий газрын Үндэсний 
хөгжил, шинэтгэлийн 
хорооноос мэдээллээ.  

» УУл УУрхАй 

176
Ам.доллар. Овоотын 
коксжих нүүрсний ханш 
урт хугацаанд тонн 
нь 176191 ам.долларт 
хүрч, Хэбэй мужийн 
хэрэглэгчдэд хүрэх 
боломжтой гэж Fenwei 
Energy компани таамаглав.

» хөрөнгийн ЗАх ЗЭЭл 

20
Төгрөг. “Түмэн шувуут” 
компанийн үнэт цаасны 
анхдагч зах зээлийн 
арилжааны захиалга 
эхэллээ. Тус компани  20 
төгрөгийн нэрлэсэн үнэ 
бүхий нийт 200 сая ширхэг 
энгийн хувьцаа санал 
болгож байгаа юм. 

» хүн АМ 
Хүн ам, орон сууцны 2020 
оны ээлжит тооллогын 
туршилтын тооллого 
өчигдөр дууслаа.

ЗаСгийН гаЗрыН Мэдээ СоНиН

АНУын доллар 2,666.72

Евро  3,078.06

Японы иен 24.71

ОХУын рубль 39.86

БНХАУын юань 392.67

БНСУын вон 2.38

вАЛЮТыН ХАНШ

МАКРО ЭДИйН ЗАСАГ  

2019 онд 
инфляцыг 
анхааралтай 
ажиглах хэрэгтэй

Г.Илч
ЗГМ

Банкны зээл, 
импортыг 

хязгаарлах нь 
чухал

Дэлхийн банкны эдийн засагч 
Б.Даваадалайтай Монгол Улсын 
макро эдийн засаг, мөнгөний 
бодлого зэрэг сэдвээр ярилцлаа. 

-Улиран одсон 2018 он 
монголын эдийн засагт ямар 
жил болж өнгөрсөн бэ?

эдийн засаг 2018 онд багагүй 
сэргэж, төсөв, мөнгөний бодлогод 
эерэг үр дүн ажиглагдлаа. 
2016 оны эцэс, 2017 оны эхэн 
үетэй харьцуулахад эдийн 
засагт цөөнгүй эерэг үзүүлэлт 
харагдсан.  Нэгдүгээрт, энэ нь 
манай улсын гадаад эрэлттэй 
холбоотой. Ялангуяа, манай 
голлох түүхий эд болох нүүрс
ний экспорт сэргэж, үнэ нь 
өслөө. хойд Солонгосын 
нүүрсний нийлүүлэлтэд БНхау 
хязгаарлалт тавьсан нь манай 
улсын нүүрсний экспортын 
гадаад эрэлтийг огцом өсгөсөн. 
Мөн 2017 оны тавдугаар сараас 
Засгийн газар болон төв банк олон 
улсын хөгжлийн түншүүдтэй 
хамтран хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
эхэлсэн. Зарим ажлыг эс тооцвол 
хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 
төсөв, мөнгөний бодлогод 
томоохон шинэчлэлүүд хийлээ. 
харин төсөв, нийгмийн халам
жийн бодлогод хийх байсан 
хоёр чухал тохиргоог хараахан 
хэрэгж ү үлээг ү й байна . 
тухайлбал, хүн амын ор логын 
албан татварыг шат лалтай 
болгох, тэтгэврийн насыг нэмэх 
санаачилга хэрэгж сэнгүй. 
эдгээрийг эс тооцвол бусад 
голлох арга хэмжээ амжилттай 
хэрэгжсэн гэж хэлж болно. 

Монголбанк төв банкны 
тухай хуулийг шинэчилж, 
төсвийн шинжтэй арга хэмжээн 
дэх оролцоогоо хумьсан нь 
онцолж болох ахиц. Мөн банкны 
салбарт олон чухал хууль, 
журам баталлаа. хамгийн гол 
нь банкны салбарт активын 
чанарын үнэлгээ хийж, үр дүн 
нь харьцангуй нааштай гарсан.  
гэхдээ уг үнэлгээний үр дүнг 
цаашид баталгаажуулах, банкны 
системийн хөрөнгийн дутагдлыг 
нөхөх асуудал чухал хэвээр 
байна.

-2018 оны эхэнд Дэлхийн 
банк монголын эдийн зас-
гийн өсөлтийн таамаг гаргасан. 
Тухайн үеийн төсөөлөл 
өнөөгийн бодит гүйцэтгэл хоёр 
хэр зөрүүтэй байна вэ? 

“Эдийн засаг эргэн хүндрэх 
магадлал тун ойрхон”

эдийн засгийн өсөлт 
төсөөлснөөс харьцангуй сайн 
байлаа. Сүүлийн гурван улирал 
дараалан дНБ зургаагаас 
дээш хувиар өссөн. хэдийгээр 
өнгөрсөн оны эцсийн үзүүлэлт 
ил болоогүй ч дэлхийн банк 2018 
оны эцэст Монгол улсын эдийн 
засаг 5.9 хувиар өсөх болов уу гэж 
таамаглаж байна. өнгөрсөн оны 
эхний гурван улирлын байдлаар 
дНБий өсөлт 6.4 хувьд хүрсэн. 

гэхдээ оны сүүлчийн улирлын 
гүйцэтгэлд дэлхийн банк бага 

зэрэг болгоомжтой хандаж байна. 
өнгөрсөн арвандүгээр сарын 
дунд үеэс эхлэн нүүрсний тээвэрт 
гацаа үүссэн болон улирлын 
шинж чанартай шалтгааны 
улмаас эдийн засгийн өсөлт 
өнгөрсөн улиралд бага зэрэг 
саарч, 5.9 хувь орчимд хүрэх 
болов уу. гэхдээ энэ нь тун 
болгоомжтой хандсан төсөөлөл 
гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Мөн энэ 
төсөөлөл нь 2017 оны сүүлч, 2018 
оны эхэнд таамаглаж байсантай 
харьцуулахад өндөр дүн. 
төсвийн орлого бараг 24 хувиар 
давж биелснээс гадна тодотгол 

хийгээгүй учраас зардлаа 
санхүүжүүлэх хангалттай 
боломж, орон зай байна.  

төсөв, мөнгөний бодлогод 
эерэг үр дүн гарсан нь зарим 
сөрөг нөлөө дагуулсан.  тухайл
бал, эдийн засгийн идэвхжил 
импортыг өсгөлөө.  дотоодод 
үйлдвэрлэл өндөр хөгжөөгүй 
учраас эдийн засаг сайжрахын 
хэрээр импорт өсөж байна. 
импортын жилийн өсөлт нь 
сүүлийн 12 сарын дунджаар 
бараг 40 хувьтай гарсан. 
түүнчлэн санхүүгийн салбарт 
хэрэглээний зээл өслөө. 

ийнхүү зээл болон импортын 
өндөр өсөлт гадаад секторын 
дарамтыг нэмж, улмаар 
валютын нөөц болон ханшид 
сөргөөр нөлөөлсөн. гэхдээ төв 
банк энэ оны хоёрдугаар хагаст 
хэрэглээний зээлийг хумих, аж 
ахуйн нэгжүүдийг чиглэсэн 
санхүүжилтийг дэмжих бод
логыг шат дараатай хэрэг жүүлж 
буйг дурьдах нь зөв болов уу. 

-Төв банк хэрэглээний 
зээлийн өр, орлогын харьцааг 
70 хувиар тогтоож, хугацааг 30 
сар болгосон.  энэ бодлогын үр 
дүнг та хэрхэн харж байгаа вэ? 

дэлхийн банк төв банкны 
эдгээр алхмыг бодлогын түвшинд 
дэмжиж байгаа. гэхдээ хэрэгжих 
хугацаа нь хоцров уу гэж бодож 
байна. Мэдээж, шинэ бодлогод 
иргэд, аж ахуй нэгжүүд дасан 
зохицоход хугацаа хэрэгтэй. 
гэхдээ гадаад зах зээл, төлбөрийн 
тэнцэл, валютын ханшид ирж буй 

дарамтыг авч үзвэл хэрэгжих 
хугацааг нь ойртуулсон бол илүү 
үр дүн гарах байсан болов уу. 

төв банк оны өмнөхөн 
бодлогын хүүг нэмснийг дэмжиж 
байна. гэхдээ хугацааны хувьд 
бага зэрэг хоцорч бодлогын 
хүүгээ өсгөсөн байх талтай. 

-Тэгвэл 2019 оныг та хэрхэн 
төсөөлж байна вэ. Гадаад 
орчинд тодорхой бус байдал 
нэмэгдэж буй энэ үед төв банкны 
бодлого аль чиглэлд хэрэгжих 
нь эрсдэлийг бууруулах бол?

төв банкны хувьд үнийн 
тогтвортой байдал хамгийн 
чухал. инфляцыг зорилтот 
т үвшинд хадга лах нь 
Монголбанкны тэргүүн зорилт 
болж таарч байна. Сүүлийн 
хэдэн жилийн хугацаанд төв 
банк инфляцыг найман хувьд 
хадгалахаар зорьж байгаа. 2018 
онд инфляц харьцангуй зорилтот 
түвшинд байлаа. харин 2019 онд 
инфляцыг анхааралтай ажиглах 
хэрэгтэй. инфляцад эрсдэл үүсэж 
байна.

энэ оны 12 дугаар сарын байд
лаар инфляц улсын хэмжээнд 8.1, 
улаанбаатар хотынх 9.7 хувьд 
хүрлээ. инфляцын дийлэнх 
нь нийлүүлэлтийн шинжтэй 
хэмээн төв банк тайлбарлаж 
байгаа. эрэлтийн гаралтай 
инфляц бага байгаа  ч эмпирик 
судалгаануудаас харахад 
нийлүүлэлтийн гаралтай буюу 
шатахуун түлш, нүүрсний 
үнэ өсөх нь хоёр, гурван сар 

эсвэл маш богино хугацаанд 
бусад бараа, бүтээгдэхүүний 
үнийг өсгөдөг. тиймээс 2019 
онд төв банкны анхаарах гол 
зүйл инфляц гэж бид үзэж 
байна. Мэдээж, мэргэжлийн 
байгууллага үүнд анхаарч байгаа 
байх. хоёрдугаарт, банкны 
зээл, импортыг хязгаарлах нь 
чухал байна. Макро зохистой 
бодлогын арга хэрэгслүүд, мөн 
бодлогын хүүг өсгөхөөс гадна 
өөр ямар шийдлүүд байж болох 
вэ. энэ асуудалд онцгой анхаарч, 
валютын ханшид ирэх дарамтыг 
бууруулахын зэрэгцээ валютын 
нөөцөө зохистой түвшинд 
хадгалах нь төв банкны анхаарах 
ёстой гол ажил. 

 гадаад эдийн засгийн орчны 
тодорхой бус байдал өсөж байна. 
үүнээс үүдэн түүхий эдийн үнэ 
ирэх онуудад буурах хүлээлттэй 
байна. ийм үед төв банк аль болох 
алгуур, болгоомжтой, үнийн 
тогтвортой байдлыг хадгалсан, 
төсвийн бодлоготойгоо маш сайн 
уялдаатай бодлого хэрэгжүүлэх 
хэрэгтэй. 

-2019 онд төсвийн бодлого 
тэлэхээр байгаа. энэ нөхцөлд 
мөнгөний бодлогын орон зай 
хумигдах уу?

2017, 2018 онд эдийн засагт 
тохиргоо хийх хөтөлбөрийн 
нөлөөгөөр төсвийн зардал харь
цангуй дүнгээрээ нэмэгдээгүй. 
харин 2019 онд зардал мэдэг
дэхүйц өсөхөөр болсон. Ялангуяа, 
хөрөнгө оруулалт их хэмжээгээр 
нэмэгдэж буй. эмпирик судалгаа 
болон түүхэн тоон мэдээллүүдэд 
үндэслэж харахад төсвийн 
хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнээр 
импорт их хэмжээгээр өсдөг. 
ингэснээр валютын ханшид 
ирэх дарамт нэмэгдэнэ. энэ 
тохиолдолд мөнгөний бодлогын 
орон зайг аль болох хадгалж, 
бодлогоо хэрэгжүүлэх нь чухал. 
Нэг талаас төсвийн зардлаар 
дамжиж, эдийн засагт тэлэлт 
явагдах нь. гэтэл мөнгөний 
бодлогоор төсвийн тэлэлтийг аль 
болох зөөлрүүлэх, шаардлагатай 
тохиолдолд мөнгөний бодлогыг 
хатууруулах чиглэлд ажиллах 
нь зүйтэй болов уу. дээрээс нь 
улс төрийн эрсдэл бий. 2020 
онд сонгууль болно. 2019 он 
бол сонгуулийн өмнөх жил. 
Сүүлийн үед ЖдүхСгийн 
зарцуулалтаас үүдэн эрсдэлүүд 
нэмэгдэж байгаа. үүнийг олон 
улсын байгууллагууд, гадаадын 
хөрөнгө оруулагчид анхааралтай 
ажиглаж байна. 

үүнээс гадна уул уурхайн 
салбарын томоохон төслүүдийн 
хэрэгжилтийг шуурхайлах 
хэрэгтэй.  төлөвлөсөн хуга цаан
даа, зөв зохистойгоор хэрэгжих 
үү, үгүй юу гэдэг нь анхаарал 
татаж байна. “тавантолгой”, 
“оюутолгой” зэрэг томоохон 
төслүүдэд хэр ахиц гарах нь 
бусад төс лийн үйл ажиллагаа, 
эдийн засгийн ирээдүйн төлөвт 
чухал нөлөөтэй. 

20192020 он бол Монголын 
эдийн засагт маш чухал жил. 
Яагаад гэвэл, 2021 оноос бид 
том хэмжээний зээлийн эргэн 
төлөлтүүдийг хийнэ. тэгэхээр 
2019 онд маш хянамгай хандаж, 
асуудлаа зөв шийдэж, бэлтгэлээ 
базааж авахгүй бол 2017 оных 
шиг дефолт зарлах түвшинд 
очиж болзошгүй. 

эдийн засаг сэргэж байгаа нь 
үнэн. гэхдээ суурь сорилтууд 
хэвээрээ байна. экспортын 
орлого тодорхой хэдхэн бүтээг
дэхүүнээс хамааралтай. эдийн 
засаг төрөлжөөгүй, орлого 
олох орон зай бага. хил дээр 
багахан асуудал үүсэхэд л бүх 
зүйл шат дараатайгаар нурах 
аюултай байна. тэгэхээр эдийн 
засгийн дархлаагаа сайжруулж, 
удахгүй төлөх том төлбөрүүдэд 
бэлтгэлтэй байх нь хамгийн 
чухал. Засгийн газар ч, төв 
банкны түвшинд ч тэр уялдаатай 
байж, зохистой бодлого хэрэг
жүүлэхгүй бол эдийн засаг 
эргээд ихээхэн хүндрэлд орох 
эрсдэл маш ойрхон гэдгийг санах 
хэрэгтэй.

Эдийн засаг 
сэргэж байгаа 
нь үнэн. 
Гэхдээ суурь 
сорилтууд 
хэвээрээ 
байна.

• 2019 онд маш хянамгай 
хандаж, асуудлаа зөв 
шийдэж, бэлтгэлээ 
базааж авахгүй бол 2017 
оных шиг дефолт зарлах 
түвшинд очиж болзошгүй.  

• Валютын ханшид ирэх 
дарамтыг бууруулахын 
зэрэгцээ валютын нөөцөө 
зохистой түвшинд 
хадгалах нь төв банкны 
анхаарах ёстой гол ажил.

• Уул уурхайн салбарын 
томоохон төслүүдийн 
хэрэгжилтийг шуурхайлах 
хэрэгтэй.

УУЛ УУРХАй

өР ТөЛБөР 

china coal Energy-гийн нүүрсний олборлолт 
2.1 хувиар өсөв

Дэлхийн өр түүхэн дээд түвшинд ойртлоо 

china coal Energy компанийн 
нүүрсний олборлолт өнгөрсөн 
онд жилийн дүнгээр 2.1 хувиар 
өсөж, 77 сая тоннд хүрсэн бай
на. Ялангуяа, арванхоёрдугаар 

сарын борлуулалт 28 хувиар 
өссөн нь нийт олборлолтын 10 
гаруй хувийг бүрдүүлжээ. 

тус компанийн борлуулалт 
2018 онд өмнөх оныхоос 20 
орчим хувиар өсөж, 155.7 сая 
тонн хүрсэн. china coal Ener
gy компанийн үйл ажиллагаа, 
олборлолтод БНхауын Зас

гийн газрын макро эдийн 
засгийн бодлого, зах зээлийн 
нөхцөл байдал, цаг агаар зэрэг 
хүчин зүйлс нөлөөлжээ.  china 
coal Energy нь china Shenhua 
Energyийн дараа бичигддэг 
БНхауын уул уурхайн хоёр 
дахь том компани юм.

дэлхийн улс орнуудын өрийн 
хэмжээ 244 их наяд ам.доллар 
буюу түүхэн дээд түвшиндээ 
ойртсоныг  олон улсын 
санхүүгийн институт мэдээллээ. 
энэ нь дэлхийн эдийн засгаас 
гурав дахин өндөр дүн аж.  

улс орнуудын өрийн дНБтэй 

харьцуулсан хэмжээ өнгөрсөн 
оны гуравдугаар улиралд 318 
хувь давжээ. энэ дүн 2016 оны 
гуравдугаар улиралд 320 хувь 
буюу түүхэн дээд түвшинд 
хүрч байжээ. Ялангуяа, БНхау, 
энэтхэг зэрэг хөгжиж буй орнууд 
өрийн өсөлтөөр тэргүүлж буй. 

эдгээр орны өрийн хэмжээ 2016 
оноос хойш 20 гаруй хувиар 
нэмэгджээ. олон улсад төв 
банкнууд бодлогын хүүгээ нэмж 
буй энэ үед Засгийн газруудыг 
өрийн эрсдэлийг бууруулах 
арга хэмжээ авахыг оувС 
анхааруулж байна.

М.Золбоо
Шинжээч

Б.Хасуй / ЗГМ©



борлуулж байсан бол энэ жилээс 
Ardshop цахим дэлгүүртэй 
хамтарч ажиллахаар болжээ. 

Цахим худалдаа эрхэлж буй 
компаниудын хувьд хүргэлтийн 
үйлчилгээ өрсөлдөх чадварыг нь 
тодорхойлж байна. хүргэлтийн 
үйлчилгээний хувьд орон нутгаас 
орхон, дархануул аймагт 
захиалсан бараа, бүтээгдэхүүн 
хамгийн хурднаар хэрэглэгчдэд 
хүрдэг байна. Нөгөө талд орон 
нутаг дахь интернетийн хурдыг 
нэмж, үндэсний шуудангийн 
үйлчилгээгээр дамжуулан цахим 
худалдааг хөгжүүлэх боломж 
байгаа юм. ирж буй захиалгын 
40 гаруй хувь нь утсаар хийгддэг 
аж. Цахим худалдааны зонхилох 
худалдан авагчид нь 2540 
хүртэлх насны эмэгтэйчүүд 
байна.  Компаниудын хувьд 
орон нутгийг маш том зах зээл 
гэж үзэж, цаашид аймаг, сум 
руу чиглэсэн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг сайжруулахад 
анхаарах болсон. 

э.гүнбилэг “дэлхий ертөнц 
цахим эринд шилжин бүх зүйл 
хүний амьдралыг амар, хялбар 
болгоход чиглэж байна. үүний 
нэг нь цахим дэлгүүр. Бизнес 
эрхлэгчид амралтгүй ажиллаж, 
ашиг орлогоо нэмэх боломжийг 
байнга эрэлхийлдэг бол худалдан 
авагчид хамгийн тав тухтай 
байдлаар хэзээ ч, хаанаас ч 
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Эдийн засаг

SHaNgHaI 
cOMPOSITE

HaNg SENg kOSPIS&P 500 TOPIxDOw JONES FTSE 100 NIkkEI 225

0.49% 0.55% 0.32%
0.65% 1.07% 0.0030% 0.27% 0.43%

• Манайд цахим 
худалдааны дэлгүүрүүд 
2014 оноос хойш 
идэвхжсэнээр хэрэглэгчид 
уламж лалт худалдаанаас 
аажмаар холдож буй.

• цахим худалдаа эрхэлж 
буй компаниудын хувьд 
хүргэлтийн үйлчилгээ 
өрсөлдөх чадварыг нь 
тодорхойлж байна.

• Шинээр зах зээлд мэндэлж 
буй гарааны компаниуд ца
хим дэлгүүрийн үйлчилгээг 
хамгийн их сонирхдог.

Дундын зуучлагч 
байхгүй тул 
түрээс, нэмэлт 
зардал төлөх 
шаардлагагүй

өмнөд хөршид өрнөж буй 
цахим худалдааны хувьсгал манай 
улсад ч тусгалаа олж, өнөөдөр 
20 орчим компани энэ чиглэлээр 
идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж 
байна. Монголд цахим худалдаа 
шинэ тутам хөгжиж байгаа 
төдийгүй иргэдийн хувьд шинэ 
соёл, дадалд суралцаж, ухаалаг 
утасны ид шидээ ашиглах цаг 
хэдийн иржээ. Манайд цахим 
худалдааны дэлгүүрүүд 2014 
оноос хойш идэвхжсэнээр 
хэр эглэгчид уламжлалт 
худалдаанаас бага багаар холдож 
буй. хэрэглэгчдийг өөртөө татах 
үүднээс хүргэлтийн үйлчилгээ 
болон төлбөр тооцооны 
системийн аюулгүй байдлыг 
найдвартай хангахад дор бүрнээ 
компаниуд хөрөнгө оруулалт 
хийж, борлуулалтаа өсгөх арга 
замыг эрэлхийлэх болжээ. 
эдийн засаг, бизнесийн салбарт 
голлох үүрэгтэй болж ирж буй 
цахим худалдаанд хагас их наяд 
төгрөгийн бараа, бүтээгдэхүүн 
эргэлдэж байна. энэхүү судалгааг 
MEc Partners llc хийжээ. 

үндэсний үйлдвэрлэгчдийн 
хувьд цахим худалдаа бол илүү 
том зах зээлд өрсөлдөх боломж 
юм. тэрчлэн зардлаа хэмнэж, 
бүтээгдэхүүнээ зорилтот 
худалдан авагчдад хүргэх гарц 
гэж үздэг. тухайлбал, MVENT 
компанийн гүйцэтгэх захирал 
э.гүнбилэг “Бүтээгдэхүүнээ 
цахимаар борлуулж, захиалга 
авч, хүргэж байсан нь цаг завгүй 
хүмүүсийн ажлыг хөнгөвчилж, 
компанийн борлуулалтад 
нөлөөлсөн” гэв. тус компани 
гарааны бизнесээс үйл ажиллагаа 
анх эхлүүлсэн бөгөөд одоо хоёр 
дахь “шагайчин” бүтээгдэхүүнээ 
зах зээлд гаргаж, цахимаар 
захиалга авч эхэлсэн байна. 
өмнө нь онлайн худалдааны 
хууччуулын нэг Mmarket цахим 
дэлгүүрээр бүтээгдэхүүнээ 

хүссэнээ хайж, олоод, худалдан 
авах сонирхолтой. тэгвэл энэ 
бүхний шийдэл нь онлайн 
дэлгүүр. дундын зуучлагч 
байхгүй тул түрээс, нэмэлт 
зардал төлөх шаардлагагүй. 
Бизнес эрхлэгч цахим дэлгүүрээ 
бүрэн хянах боломжтой” хэмээн 
цахим худалдааны давуу талыг 
онцолсон.

шинээр зах зээлд мэндэлж 
буй гарааны компаниуд 
цахим дэлгүүрийн үйлчилгээг 
хамгийн их сонирхдог болсон 
байна. тэдний хувьд тогтсон 
хуримтлалгүй, санхүүгийн хувьд 
бие дааж хараахан чадаагүй 
тул юуны өмнө хэрэглэгчдэд 
танигдах, бүтээгдэхүүнээ 
таниулах үүднээс дээрх 
хувилбарыг сонгох болжээ. 
Цахимаар бараа, бүтээгдэхүүнээ 
сурталчлах, таниулах сонирхол 
нэмэгдэх хэрээр Монголд ирэх 
жилүүдэд цахим дэлгүүрийн 
үйлчилгээнд багагүй ахиц, 
дэвшил гарах хүлээлт бий болсон. 
Зөвхөн шинэ компаниудаар 
хэмжигдэхгүй хэрэглэгчдэд 
хэзээний хүрсэн компаниуд 
ч цахим дэлгүүрээр бараа, 
бүтээгдэхүүнээ худалдаалж 
байна.

lhamour брэнд Amazon.com 
сайтад нэгдсэн. ингэснээр 
олон улсад суугаа хэрэглэгчдэд 
цахимаар худалдан авалт хийхэд 

илүү хялбар болсныг lhamour 
брэндийн үүсгэн байгуулагч 
д.хулан онцолсон юм. аНу 
болон Европоос шууд захиалга 
хүлээн авах боломжтойг 
тэрбээр тодотгов. 2017 онд 
анхны экспортоо lhamour 
брэнд эхлүүлж байсан бол 
өнөөдөр дэлхий нийтийн цахим 
худалдааны хамгийн том сувгаар 
дамжуулан борлуулалтын 
сүлжээгээ өргөтгөхөөр болж 
байна. үйл ажиллагаа явуулаад 
тав дахь жилтэйгээ золгосон 
lhamourийн хувьд экспортоо 
нэмэгдүүлэхээр тайланд, 
австрали, тайван, хонконг, аНу 
руу бүтээгдэхүүнээ гаргаж байна. 

интернет худалдааны Ama
zon.com анх ном худалдаалж 
эхэлсэн бол 2002 оноос 
хүрээгээ тэлж, хувцас болон 
спорт бараа борлуулж эхэлсэн 
байдаг. дэлхийн хамгийн том 
худалдааны alibaba.com өдөр 
бүр 100 гаруй мянган худалдан 
авагчтай харилцаж, арилжаа 
наймаанд нь зуучилж байна. 
эдгээрийг дурдахын учир нь 
2000 оны эхэн үеэс эрчээ авсан 
цахим худалдааны бизнес 
ирэх жилүүдэд илүү хүчтэй 
томорч, хөгжиж буй орнуудад 
энэ төрлийн үйлчилгээ богино 
хугацаанд шинэ шатанд гарах 
төлөвтэйг The Economist сэтгүүл 
хөнджээ. 

Шинэ бизнесүүдийн зардлыг 
цахим худалдаа хэмнэдэг

Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM

эрчимжжээ. Монголд онлайн 
худалдааны нэгдсэн үйлчилгээ 
үзүүлдэг 20 гаруй платформ 
бий. Цахим худалдааны 
гүйлгээний 90 орчим хувийг 
интернэт банкаар хийж байгаа 
аж. Сүүлийн хэдхэн жилийн 
хугацаанд цахим дэлгүүрүүд 
бараа, бүтээгдэхүүний сонголтоо 
нэмэгдүүлж,  төрөлжүүлж, цэс 
цэсэнд хуваарилах болсон. 
ингэснээр аль болох хэрэглэгчдэд 
илүү дөхөм байдлаар сонголтоо 
хийхэд нь туслах үүднээс сайтын 
хөгжүүлэлт ч өнгө, үзэмжээ нэмж 
байна. тэрчлэн хамгийн бодит 
хямдралыг цахим дэлгүүрүүдэд 
хэрэглэгчдэд олгох болсон. 
тухайлбал, 3050 хүртэл хувиар 
хямдрал зарлах жишээтэй. энэ нь 
хэрэглэгчдийг хамгийн бодитой 
татах үзүүлэлт болж байна. 
shoppy.mn цахим дэлгүүр гэхэд 
бүхий л бараа, бүтээгдэхүүндээ 
2050 хүртэлх хувийн хямдрал 
зарлажээ. харин facebookт 100 
орчим цахим дэлгүүр байна. 
эдгээр нь улсад татвар төлдөггүй 
бөгөөд хүргэлтийн үйлчилгээ 
ч төдийлэн сайн хөгжөөгүй 
байгаа юм. хэдий тийм боловч 
цахим худалдааны талбарт 
томоохон орон зай эзэлж буй. 
тэднийг үйл ажиллагааг хууль 
бус худалдаа гэж компаниуд 
үздэг. тэгвэл зарим компани 
“Монгол шуудан” компаниар 
дамжуулан хэрэглэгчдэдээ бараа, 
бүтээгдэхүүнээ хүргэдэг болжээ. 

Монголд цахим худалдаанд 
эргэлдэж буй мөнгөн дүнг 
нарийн тооцон гаргах боломжгүй 
гэсэн тайлбарыг салбарынхан 
өгч байна. учир нь, дийлэнх 
нь facebookээр дамжиж хувь 
хүмүүсийн хооронд гүйлгээ 
хийгдэх нь их бөгөөд “хар 
зах” маягийн энэ байдлыг 
барагцаалахад хүндрэлтэй аж. 
интернет худалдааны дотоодын 
зах зээл сүүлийн таван жилд 
эрчтэй хөгжиж байгаа хэдий ч 
нарийн тоо, баримттай судалгаа 
энэ салбарт одоо хүртэл 
дорвитой хийгдээгүй байна. 
Монголд цахим худалдааны 
платформуудын гол өрсөлдөгч 
нь facebook гэж салбарынхан 
үзэж байгаа юм. олон нийтийн 
уг аварга сүлжээгээр дамжуулан 
өдөрт 6070 орчим мянган 
худалдан авалт хийгдэж байгаа 
гэсэн тооцоо бий. Цахим худал
дааны хөгжилд хүргэлтийн үйл
чилгээ ч тээг болсон хэвээр.  

БИЗНЕС

citigroup-ийн бонд арилжааны орлого 21 хувиар буурчээ
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Erdene resource Development             Торонто

Өдөр    2.13%        Сар     Жил

0.27
0.25
0.24

aspire Mining                                               Австрали 

Өдөр      5.00%      Сар        Жил

0.02

0.02
0.02

rio Tinto                                                             Австрали

Өдөр     0.95%     Сар         Жил

80.77
78.05
75.33

XII/10 XII/03 XII/03 XII/03XII/25 XII/15 XII/15 XII/15I/16 I/16 I/16 I/16

Өдөр    0.63%      Сар             Жил

Turquoise Hill resources Ltd                  Торонто

2.48
2.33
2.19

I/05 I/10 I/16 I/05 I/10 I/16 I/05 I/10 I/16

С.Батсайхан / ЗГМ©

citigroupийн үнэт цаасны гол 
бизнес болох бонд арилжааны 
орлого 2018 оны IV улиралд 
21 хувиар буурчээ. хэдий 
тийм боловч хамгийн хүнд 
үе ард хоцорч, энэ сараас 
бонд арилжааны бизнесийн 

арилжааны орчин сайжирч 
эхэлсэн гэж тус банкны Санхүү 
хариуцсан захирал Жон герспак 
мэдэгдлээ. Зах зээлийн савлагаа 
харьцангуй эерэг түвшинд 
шилжиж, ханш болон өгөөж 
аль аль нь тогтворжих өнгө 

аяс ажиглагдаж эхэлсэн гэж 
тэрбээр тайлбарлаж байна. 
гэхдээ зах зээл бүрэн сэргэсэн 
гэхэд хэтэрхий эрт байгааг 
анхааруулжээ. IV улирлын 
тайлангаас нь харвал citi
groupийн нэгдэн, нийлэх 

хэлцлийн талаарх зөвлөх 
үйлчилгээний орлого 47 
хувиар, зээлийн картын салбар 
нэгжийн орлого нэг хувиар 
өсжээ. Мөн улирлын дүнгээр 
зардлаа дөрвөн хувиар танасан 
нь санхүүгийн үзүүлэлтийг нь 

дэмжсэн байна. түүнчлэн энэ 
жил банкны татварын зардал 
тооцоолсноос бага байх тул 
нэгж хувьцааны ногдол ашиг нь 
нэмэгдэх төлөвтэй байгаа юм 
байна. энэхүү мэдээллийн дараа 
citigroupийн хувьцааны ханш 

дөрвөн хувиар өсөж, S&P 500 
индексэд өсөлтөөр тэргүүлжээ.  
2018 он олон улсын санхүүгийн 
зах зээлийн хувьд багагүй 
доргионтой болж өнгөрсөн. 
үүний тусгал дээрх байдлаар 
нөлөөлжээ.

технологи сайжрах тусам 
Монголын цахим худалдааны 
компаниудад боломж нэмэгдэнэ. 
тухайлбал, манай улсад 2017
2018 онд цахим дэлгүүрүүд 
нэгдэн нийлэх, шинэ хөрөнгө 
оруулагчтай болох үйл явц 


