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“Залуурт хаос”-т бэлтгэх
шалтгаан
Нийгмээ үзэн яддаг бол хувьсгалын өмнөх
нэг тохироо бүрджээ гэсэн үг. > 4

 онцлох
улс төр

УИХ шатахууны үнийн өсөлтийн
шалтгааныг тодруулах хэлэлцүүлэг
зохион байгууллаа.
ҮХЦ Шүүхийн шийдвэр гүйцэт
гэх тухай хуулийн зарим заалт
Үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзэв.
ЗГ "Оюутолгой"-гоос 150 сая
ам.доллар нэхэмжилж, арбитрийн
шүүхэд хандахаар болжээ.
С.Зоригийн хэргийг нягтлахаар
УИХ-ын гишүүд гарын үсэг
цуглуулж эхлэв.

ШИЛДЭГ
НИЙТЛЭЛҮҮД ТАНД
ХҮРЧ БАЙНА
>9

“Тавантолгой”-н IPO гаргах
тохиромжтой цаг нь ирсэн
Хамгийн том эрсдэл нь протекционист
бодлого. > 11
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Монголын амьжиргааны
луужинг их гүрнүүд залдаг

эдийн засаг

"Ард кредит" энэ оны IV
улиралд багтаж IPO хийхээр
төлөвлөж байна.
Тариаланчдаас улаан буудайг
520-600 мянган төгрөгөөр худалдаж
авахаар болов.
БНХАУ-ын эдийн засгийн
өсөлт энэ онд бага зэрэг саарч,
6.5 хувиар өсөх төлөвтэй.
Топ 20 индекс 20476.32 нэгж
болж, 0.02 хувиар буурав.
Топ 20 индекс
(нэгжээр)
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20,476.32

нийгэм

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК иргэ
дийг 1072 хувьцаатай холбоотой
худал мэдээллээс сэрэмжлүүлэв.
Ургац хураалтад цэргийн
албан хаагчдыг оролцуулахаар
боллоо.
Хайлааст-Дахь-Эхийг холбох
замын ажил энэ онд дуусахаар
болжээ.
“Самбаллхүндэв”-ийн
оршуулгын газраас 1000 шарилыг
нүүлгэн чандарлажээ.

Дэлхий

АНУ-ын Сангийн сайд Хятад
улсад юанийн ханшаа сулруу
лахгүй байхыг анхааруулав.
ОУВС-гийн уулзалтаас улсын
хөрөнгийн менежментийг сайж
руулах уриалга гаргав.
Иран улс АНУ-ын хоригийг той
рохын тулд зарим оронтой неф
тийн бартер хийхээ мэдэгдэв.
HSBC $765 саяын үнэт цаас
худалдах шийдвэрээ эцэслэн
баталснаа зарлав.
Хонконгийн захиргаа FT-ын
сурвалжлагчийг албадан гаргас
наа тайлбарлахаас татгалзжээ.
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Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

Шатахууны үнийг цаашид аажмаар чөлөөлбөл монголчуудын түлшний хангамж газрын тосны зах зээлийн гол тоглогчдын бодлого, шийдвэрт улам
мэдрэг болно. Ингэснээр эдийн засгийн тогтвортой байдал улам ганхах нь. 3

ҮЗЭЛ БОДОЛ

Хоол хэмээн хор залгисаар
байтал ходоодгүй болж дуусах нь
Г.Баярсайхан
@bayarsaikhanZGM
Энэ хичээлийн жилд сургуулийн
цайны газар болон ойр орчмын
500 метр зайд зарим нэр төрлийн
хүнсний бүтээгдэхүүн худалда
хыг хориглосон. Үүнд хуушуур,
пирожки, хийжүүлсэн ундаа,
транс тос орсон бүтээгдэхүүн,
хиам, өндөг, шарсан төмс зэрэг
олон төрлийн бүтээгдэхүүн багтаж
буй. Хэрэв зөрчвөл гурван сая
төгрөгөөр торгоно гэсэн айхтар
заалттай. Тохиромжгүй хоол хүнс
хэрэглэснээс болж хүүхдүүдийн
дунд таргалалт нэмэгдэж байгаа.

бүрэлдэхүүн
компани

Хамгийн гол нь түргэн муудах
бүтээгдэхүүнээс болоод хордлого
авах эрсдэл их байдаг зэргээс
үүдэн ийм шийдвэр гаргасан
байдаг. Гэвч Монголын хууль гурав
хоног гэгчээр сүр дуулиантай
зарласан өнөөх шийдвэр бодит
байдал дээр хэрэгжихгүй байгааг
хэвлэлүүд бичиж байна. Аль
тааралдсан дэлгүүр, ТҮЦ-т ороход
эдгээр зүйлсийг зарж л байгаа
харагдах вий. Сургуулийн ойр ор
чимд тамхи зарахыг хориглосон
шийдвэр бодит байдалд яаж
хэрэгжиж байгаа билээ, яг түүнтэй
л адилхан дүр зураг хаа сайгүй.
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ЭДИЙН ЗАСАГ

Зээлээр тансаг хэрэглээгээ тэтгэж
буй нь импортыг өсгөв
Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM
Олсныхоо хэрээр зардлаа
өсгөж, хэрэглээгээ тэлдэг үрэл
гэн зангаас болоод Монголоос
гадагшлах валютын урсгал
нэмэгддэг. Ялангуяа, эдийн
засгийн өсөлт өндөр жилүүдэд
энэ үзэгдэл хамгийн түгээмэл.
Импортыг үлэмж тэлдэг мате
риаллаг хэрэглээг хэт шүтэх
хандлага өдгөө ам.доллар, юань
зэрэг гадаад валютын ханш
хормын төдийд өсөх шалтгааны
нэг болж байна гэвэл та итгэх
үү. Хэрэглээндээ нийтээрээ илүү

АЛТ

1203.63
0.31%

С.Батсайхан / ЗГМ©

ач холбогдол өгдөг болсноор
мөнгөний урсгал импортын
өсөлтийг урамшуулахад хүрээд
байна.
Ханшийн нөлөө орсон
импортын бараа, бүтээгдэхүүн
худалдан авахаас иргэд аль
болох татгалзаж, дотоодын
үйлдвэрлэлээ дэмжсэн худал
дан авалт хийдэг байсан үе
ард хоцорчээ. Цалин, тэтгэ
вэр, өрхийн орлого импортын
өсөлтийг дэмжиж, дотоодын
эдийн засагт үлдэх бус түр
үдлээд үйлдвэрлэгч орнуудыг
зорьж байна.
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Н.Оюундарь: Согтуурах, мансуурах
донтой өвчтөнөөр албадан хөдөлмөр
эрхлүүлэхгүй
Хүнийг албадан
эмчлэх нь
иргэний эрхийг
зөрчих үү
П.Батбөх
ЗГМ
Архидах, мансуурах донтой
өвчтэй этгээдийг захиргааны
аргаар албадан хөдөлмөр
эрхлүүлэх, эмчлэх тухай хууль
2000 онд батлагдсан. Гэвч
тухайн хуулийн зүйл заалтууд
өнөөгийн нөхцөл байдал,
нийгмийн шаардлагад нийцэхгүй
болсон тул Засгийн газраас
Согтуурах, мансуурах донтой
хүнийг захиргааны журмаар
албадан эмчлэх тухай хуулийн
төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлээд
байгаа юм. Тус хуулийн төслийн
Ажлын хэсгийн ахлагчаар
ажиллаж буй УИХ-ын гишүүн
Н.Оюундарьтай хуулийн
өөрчлөлтийн талаар ярилцлаа.
-Согтуурах, мансуурах
донтой хүнийг захиргааны
журмаар албадан эмчлэх тухай
хуульд ямар гол өөрчлөлт орж
байгаа вэ?
- Энэ хууль анх батлагдахдаа
албадан эмчлээд зогсохгүй
албадан хөдөлмөр эрхлүүлэх
зорилготой байсан. Иргэд
үүнийг бас буруугаар ойлгоод
байдаг. Архидах, мансуурах
донтой хүнийг эмчлэхэд гурван
байгууллага хамтарч ажилладаг.
СЭМҮТ өвчлөл талаас нь
эмчилгээнд хамруулдаг бол
Наркологийн эмнэлэг сайн дурын
үндсэн дээр эмчилдэг. Харин энэ
хуулиар архидах, мансуурах
донтой этгээдийг өөртөө болон
өрөөлд хор хөнөөл учруулахгүйн
үүднээс Шүүхийн шийдвэрээр
Мааньтын албадан эмчилгээний
төвд түр хугацаагаар хорьж,
эмчлэх харилцааг зохицуулна.
Ингэхдээ тухайн хүнийг эрүүл
мэндийн хувьд бүрэн эмчлэхийн
тулд бусад өвчнүүдийг нь давхар
эмчлэх харилцааг зохицуулах
юм. Энэ хуулийн хэрэгжилтийг
СЭМҮТ, шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх байгууллага, ЦЕГ
хариуцан ажиллана.
-Албадан хөдөлмөр эрх
лүүлэхийг энэ хуулиар зогсоож
байгаа гэж ойлгох нь ээ?
-Тийм. Дэлхий дахинд архидах,
мансуурах донг нь өвчин гэж
үздэг учраас эмчилгээ талаас нь
хуулийг баталж байгаа юм. Нөгөө
талаасаа албадан хөдөлмөр

Гэр бүлийн
хүчирхийллийн
41 хувь нь
согтууруулах
ундаа хэтрүүлэн
хэрэглэсэн үед
үйлдэгдсэн
байдаг. Бэлгийн
хүчирхийлэлд
өртсөн охидын
56.2 хувь нь гэр
бүлийн орчинд
хохирогч
болсон.

Б.Хасуй / ЗГМ©

эрхлүүлэх нь хүний эрхийн
зөрчил болоод байгаа учраас энэ
зохицуулалтыг хуулиас хасахаар
болсон.
-Өргөн барьсан хуулийн
төсөлд мансуурах донг эмчлэх
заалтууд тусгажээ. Өнөөдрийн
байдлаар 39 хүнийг зөвхөн
хэрэглэсэн гэдэг зүйл ангиар
шийтгэж, ял оногдуулсан
мэдээлэл байна. Ингэж ял өгөөд
байх юм бол мансуурах донтой
хүмүүсийг яаж илрүүлэх юм
бэ?
-Манай улс олон улсын конвен
цэд нэгдэж, зөвхөн хэрэглэсэн
хүнд ял шийтгэл оноохгүй
гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн.
Эрүүгийн болон Эрүүгийн
байцаан шийтгэх хуульд хэрэг
лэсэн хүнд ял оногдуулахгүй
гэсэн заалт байгаа. Тэр 39 хүний
тухайд ямар нэгэн байдлаар
дамжуулсан, тээвэрлэсэн гэдэг
хуулийн үндэслэлээр ял оноосон
байх. Хэдийгээр олон улсын
конвенцийг хүлээн зөвшөөрөөд

Засгийн газар

хуульдаа хэрэглэсэн хүнд ял
оноохгүй гэсэн боловч практик
дээр ял оногдуулсан явдал олон
гарсан.

Архи,
мансууруулах
бодист донтсон
иргэдийг эмчлэх
22 эмч бэлтгэсэн
Манай улсын хүн амын дийлэнх
хувийг залуучууд эзэлдэг учраас
мансууруулах бодист автах
эрсдэл өндөр. Мансууруулах
бодис хэрэглэснээс үүдсэн үр
дагавартай тэмцэх бус үүсгэж
байгаа нөхцөл байдалтай нь
тэмцэх нь эхний ажил байх ёстой.
-Хуулийн төслөөр өрхийн
болон сумын эмч, сэтгэц,

наркологийн эмч, нийгмийн
ажилтан, аж ахуйн нэгжийн
удирдлага зэрэг тухайн хүнд
хамаарал багатай хүмүүс албан
эмчилгээний хүсэлт гаргахаар
заасан байна. Энэ нь хүний
эрхийн зөрчил болохгүй юу?
-Энэ хууль өөрөө албадан
эмчилгээний гэдэг нэртэй
учраас ийм заалт байгаа.
Хүний эрхийн үүднээс ямар
хуулийг зөрчиж байгааг хэлж
мэдэхгүй байна. Согтууруулах
ундаа, мансууруулах бодисыг
хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг
бусдад ямар нэгэн байдлаар гэм
хор учруулахаас сэргийлэхийн
тулд албадан хорьж эмчлэх
асуудал яригдана. Гэр бүлийн
хүчирхийллийн 41 хувь нь
согтууруулах ундаа хэтрүүлэн
хэрэглэсэн үед үйлдэгдсэн
байдаг. Бэлгийн хүчирхийлэлд
өртсөн охидын 56.2 хувь нь гэр
бүлийн орчинд хохирогч болсон
байгаа. Мөн архи хэтрүүлэн
хэрглэснээс үйлдсэн гэмт хэрэг

маш олон бий. Тэгэхээр тухайн
хүн архидах донгоосоо болж
өрөөл бусдыг хохироож байна.
Үүнээс сэргийлэхийн тулд
хэн нэгэн албадан эмчилгээг
хийлгэх хүсэлт гаргах зайлшгүй
шаардлагатай байгаа. Нөгөө
талаас харвал, судалгаагаар
гэр бүлийн хүн нь архидан
согтуурах донтой болж, гэр
бүлийн хүчирхийлэл үйлдсээр
байхад эхнэр нь эцсийн шатанд
орсон хойно нь мэдэгдэж байна.
Энэ нь гэр бүл салахад хүргэдэг.
Сүүлийн 17 жилийн хугацаанд
гэр бүл салалт дөрөв дахин
нэмэгдсэн гэсэн сэтгэл зовоосон
статистик байна.
-Архидан согтуурах донтой
этгээдийг албадан эмчлэхэд
өнгөрсөн хугацаанд туршлага,
арга барилтай болсон байх.
Харин мансууруулах донг
эмчлэх талаар бэлтгэгдсэн эмч,
цагдаагийн ажилчид хэд байгаа
юм бэ?
-Би энэ хуулиас гадна согтуу
руулах ундаа, мансуурах бодис
хэтрүүлэн хэрэглэсэн хүмүүст
бусад орнууд ямар шийтгэл
оногдуулдаг, ялын бодлого
нь яаж хэрэгждэгийг судлах
ажлын хэсгийг ахалж байгаа.
Тэр судалгаагаар бодит байдал
дээр мансууруулах бодисын
хэрэглээ ямар байгаа, орон
нутагт энэ зөрчил хэр гарч буйг
судлах зайлшгүй шаардлага
байна. Мансууруулах донтой
этгээдийг эмчлэх чиглэлээр 22
хүнийг бэлтгээд байгаа. Үүний
найм нь СЭМҮТ-ийн эмч, бусад
нь цагдаа, шүүхийн шийдвэр
биелүүлэх байгууллагын
ажилтан. Мансууруулах бодис,
түүний хэрэглээтэй тэмцэх нь
дэлхий нийтийн үйл хэрэг болоод
байгаа учраас хамтын хүчээр
түүнээс сэргийлэх ёстой.
-Мансууруулах донг эмчлэхэд
тусдаа бүтэц бий болгох уу?
хуулийг баталснаар төсөв нь
нэмэгдэх үү?
-Шинээр бүтэц байгуулах
тухай яриа гараагүй. Хууль
хэрэгжсэнээр хуучин зардал дээр
120 сая төгрөг л нэмэгдэнэ.
-Хуулийн төсөлд албадан
эмчлэх хугацааг тодорхой
зааж өгөөгүй байна лээ. Энэ нь
хүний эрхийн зөрчил үүсгэх юм
биш биз?
-Одоо албадан эмчилгээ хорд
лого тайлагдсан, бусдад хор хохи
рол учруулах байдал арилсан гэж
үзэж эмчилгээг дуусгадаг байх.
Энэ хуульд эмчилгээний хугацааг
тодорхой заагаагүй. Хэлэлцүүл
гийн явцад хүний эрх зөрчигдөх
талаар санал гарвал хугацааны
тухай ярилцах байх.

Згм Товчхон
» Парламент
УИХ-ын АБГББХ-ны
хуралдаан болж
“Ялтан шилжүүлэх
тухай Монгол Улс,
Бүгд Найрамдах
Социалист Вьетнам Улс
хоорондын хэлэлцээр”ийн төсөл болон
Дэлхийн худалдааны
байгууллагын
“Иргэний агаарын
хөлгийн худалдааны
хэлэлцээр”-т Монгол
Улс нэгдэж орох тухай
хуулийг соёрхон
батлах тухай асуудлыг
хэлэлцэв. Эдгээр
төслийг гишүүд
дэмжиж, хуралдааны
тэмдэглэлийг ЗГ-т
хүргүүлж УИХ-ын
нэгдсэн чуулганаар
хэлэлцүүлэхээр болов.
» Ерөнхий сайд
Ерөнхий сайд
У.Хүрэлсүх “Түмэн сүйх”
ХХК-ийн хүлэмжийн аж
ахуйн үйл ажиллагаатай
танилцжээ. Тэрбээр
жилийн туршид
хүлэмжийн аж ахуй
эрхэлж буй иргэн,
ААН-ийн эрчим
хүчийг өвлийн
улирлын шөнийн
тарифын хөнгөлөлтөд
хамруулахаа амаллаа.
» Тоо

72.4

Тэрбум. ХХААХҮЯны ЖДҮ-ийг дэмжих
зээлийн хүрээнд 1031
төсөл ирснээс 132-ыг
нь шалгаруулж 72.4
тэрбум төгрөгийн
санхүүжилт олгожээ.
Зээл авсан иргэн,
ААН-ийн 80 хувь нь
орон нутгийнх бөгөөд
зээлийн эргэн төлөлт
93.5 хувьтай байгаа аж.
» Нам
АН-ын АЭХ-ны даргад
нэр дэвшигчид говийн
аймгуудаар мөрийн
хөтөлбөрөө танилцуулж
байна. Тус намын
эмэгтэйчүүд АЭХны даргыг сонгохын
зэрэгцээ, 21 аймаг,
нийслэлийн есөн
дүүрэгийн салбар
холбооны даргаа
давхар сонгох юм.
тодруулга & Залруулга
Уншигч та манай сонины мэдээ,
нийтлэл, сурвалжилгатай холбоотой
тодруулж, залруулах шаардлагатай
санал, хүсэлт байвал

› INFO@zasag.co

Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй
холбогдоно уу.

Байнгын хороо

ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Татварын зохицуулалтаар шатахууны үнийг тогтворжуулах боломжтой
хэрэгжилт 47 хувьтай байна гэж үзэв
үнэ өсч байгаад Байнгын байна.
хорооны гишүүд шүүмжлэлтэй
УУХҮЯ-ны Түлшний
Засгийн газар 2016-2020 оны
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн
хэрэгжилтээ энэ оны эхний хагас
жилийн байдлаар 47.2 хувьтай
байна гэж дүгнэлээ. Тухайлбал,
эдийн засгийн хүндрэлийг даван
туулах бодлого 55 хувь, эдийн
засгийн тогтвортой өсөлтийг
хангах бодлого 39.8 хувь, нийгмийн
бодлого 46.5 хувь, байгаль орчин,
ногоон хөгжлийн бодлого 44.1 хувь,
засаглалын бодлого 49.7 хувьтай
байна гэж дүгнэжээ. Засгийн газрын
ээлжит хуралдаанаар өөрсдийн
ажилдаа үнэлэлт өгснөөс гадна шинэ
нисэх буудалд мэдээллийн систем
нэвтрүүлэх, төмөр замын тээврийн
зорчигч, тээш, ачаа тээшийг
хилийн боомтоор нэвтрүүлэх үйл
ажиллагааг хялбаршуулах талаар
хэлэлцэв. Мөн ургац хураалт, эрчим
хүчний салбарын өвөлжилтийн
бэлтгэл ажлын явцтай танилцжээ.
Шинэ нисэх буудалд зорчигчийн
урьдчилсан мэдээллийн систем
нэвтрүүлэхдээ хилийн хяналт,
шалгалтыг боловсронгуй болгох,

төрийн байгууллагууд мэдээллээ
шуурхай солилцох, терроризмтэй
тэмцэх үндэсний чадавхийг
бэхжүүлэхээр зорьж байгаа юм.
Тус систем нь тухайн зорчигч
тийз худалдан авсан, бүртгэл
хийлгэсэн даруйд мэдээллийг нь
Интерполоор эрэн сурвалжлагдаж
байгаа этгээдийн жагсаалтыг
мэдээллийн болон виз, бусад
мэдээллийн сангаас хайн, дүнг
нь тухайн улсын хууль, хяналтын
байгууллагад гурван секундын
дотор илгээдэг аж. Харин Эрчим
хүчний салбарын өвөлжилтийн
бэлтгэл ажлын хүрээнд 1938 ажил
хийхээр төлөвлөснөөс хэрэгжилт 94
орчим хувьтай байгаа аж. Өвлийн
улиралд гэр хорооллын 154 мянган
хэрэглэгчийг орой, шөнийн цагийн
хөнгөлөлтөд хамруулахаар болжээ.
Түүнчлэн нийслэлд үйл ажиллагаа
явуулж байсан халаалтын 68 уурын
зуухыг буулгаж, 139 барилгыг
төвлөрсөн дулаанд холбосон нь
агаарын бохирдлыг бууруулахад
нэмэр болсон гэж үзэв.

Иргэдээс ирүүлсэн гомдлын
дагуу Өргөдөлийн байнгын
хороо шатахууны үнийн
өсөлтийн талаар хэлэлцүүлэг
зохион байгуулав. Тус байнгын
хорооны хуралд Ашигт малтмал
газрын тосны газар, Шударга
өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө
газар, УУХҮЯ-ны дарга нар
оролцож нөхцөл байдлыг

т анилцуулж гишүүдийн
асуултад хариуллаа. Хурлын
эхэнд энэ онд шатахууны
үнэ таван удаа нэмэгдсэнийг
Өргөдлийн байнгын хорооны
дарга М.Оюунчимэг онцоллоо.
Засгийн газар шатахууны үнийг
зохицуулах зорилгоор Үнийн
зөвлөл байгуулж, онцгой албан
татварыг тэглэсэн ч шатахууны

хандав. Харин Үнийн зөвлөлд
багтдаг төрийн байгууллагын
удирдлагууд гишүүдийн
асуултад дараах тайлбарыг
хийж байна.
АМГТГ-ын орлогч дарга
Ц.Эрдэнэбаяр:
-2017 онд 1,5 сая тонн шата
хуун импортолсон. Үүний 94
хувийг ОХУ, үлдсэн таван
хувийг БНХАУ, Солонгос зэрэг
улсаас авдаг. Ам.долларын
ханш 100 орчим төгрөгөөр
нэмэгдсэн. Тэгэхээр тээвэрлэлт,
валютын ханш болон бусад
зардлыг нэмээд А-92 бензиний
өөрийн өртөг нь 1900 гаруй
төгрөг байх тооцоолол гарсан.
ШӨХТГ-ын
дарга
Б.Лхагва: -Дэлхийн зах зээл
дэх нефтийн үнэ, хилийн үнэ,
валютын ханш өссөн нь шата
хууны өсөх үндэслэл болсон
гэж бид үзэж байгаа. Гагцхүү
шатахууны үнэ нэмэгдсэн үед
төрийн зүгээс ямар зохицуулалт
хийх вэ гэдэг асуудал тулгараад

бодлогын газрын дарга
Ч.Чулуунбат:
-Өнгөрсөн долоо хоногт
Засгийн газар хуралдах үеэр
шатахууны үнийг зохицуулах
арга хэмжээний талаар саналаа
танилцуулсан ч хойшлогдсон.
Ам.долларын ханш 100
төгрөгөөр сулрахад шатахуун
импортлогчдод 70 төгрөгийн л
ачаалал ирнэ гэж тооцож байна.
АМГТГ-ын дарга Х.Хэрлэн:
-Манайх хэр эгжүүлэгч
агентлаг. Гаалийн татварыг
тэглэх, НӨАТ-ыг тэглэх, орон
нутагт шатахуун тээвэрлэх
зардлыг татаасаар зохицуулах,
улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх
тал дээр онцгой анхаарах
шаардлагатай. Одоогийн
байдлаар 12,5 мянган тонн
шатахууны нөөцтэй байна.
Нөөцийн савыг нэмэгдүүлэх
зэр эг саналыг нэгтгээд
УУХҮЯ-д өгсөн. Яамнаас
саналаа нэгтгээд Засгийн газарт
өргөн барьсан.
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Нийтлэлчийн булан
Ойрх Дорнодод
өрнөж буй үйл явд
лаас монголчуудын
амьжиргаа
шалтгаалдаг

Цаашид
түлшний үнийг
аажмаар
чөлөөлбөл
монголчуудын
түлшний
хангамж
газрын тосны
зах зээлийн
гол тоглогчдын
улс төрийн
бодлого
шийдвэрт бүр л
мэдрэг болно.

З.Цэлмэг
@tselmegZGM
Их гүрнүүд хийгээд хэт
амбийцтай улс орнуудын гео
политикийн бодлогод хэт мэдрэг
түүхий эд монголчуудын өөдөлж
дэвжих, уруудаж гун
д ахын
луужин болсоор багагүй хугацаа
өнгөрлөө. Өдгөөгийн 3.1 сая
гаруй монголчууд бид дэлхийн
өнцөг булан бүрт өрнөж буй үйл
явдал, улс орны эрх баригчдын
гаргаж буй улс төрийн шийдвэр
нь бидний амьжиргаанд хэрхэн
нөлөөлж буйн бодит гэрч
болж байна. Үйл явдлыг бүр
нарийвчилж харъя. АНУ-ын
Ойрх Дорнодод явуулж буй улс
төр, стратегийн бодлогоос ОХУын “Роснефт” компанийн манай
улсад нийлүүлэх түлшний үнэ,
цаашлаад өргөн хэрэглээний
бараа, бүтээгдэхүүний үнэ
хамаардаг. Бид энэ хувь
заяатайгаа хэдийн эвлэрсэн.
Ийм байдал чөлөөт зах зээлд
шилжиж, түлшний хэрэгцээгээ
өөрсдөө импортолдог болсон
үеэс эхтэй. Харин энэ хамаарлыг
бууруулахын тулд Засгийн
газрын үе үеийн удирдлага
онцгой албан татвар, валютын
ханшийг тогтвортой байлгах,
импортлогчдод бага хүүтэй
зээл олгох зэргээр янз бүрээр л
үзсэн. Энэ удаад харин түлшний
үнийг тогтвортой байлгахад
онцгой албан татварын тэнхээ
нэгэнт хүрэхгүй тул үнийг бага
багаар чөлөөлөхөөс аргагүй
боллоо. Хэрэв цаашид түлшний
үнийг аажмаар чөлөөлбөл
монголчуудын түлшний хангамж
газрын тосны зах зээлийн гол
тоглогчдын улс төрийн бодлого,
шийдвэрт бүр л мэдрэг болно
гэсэн үг.
Түлшний үнийн өсөлтийн
талаар АМГТГ-ын орлогч
дарга Ц.Эрдэнэбаяр мягмар
гарагт хийсэн мэдэгдэлдээ “2016
оноос дэлхийн зах зээл дээр
тасралтгүй өсч байсан газрын
тосны үнэ АНУ-ын Ираны
эсрэг тавьсан эдийн засгийн
хориг арга хэмжээний улмаас
нэг баррель нь 80 ам.доллар
даваад байна. Ингэснээр 2016
оноос хойш манай улсын
худалдан авдаг бензиний үнэ
тонн тутамдаа 264 ам.доллараар
нэмэгдэж, 766 ам.доллар боллоо.
Энэ нь жижиглэнгээр борлуулж
буй шатахууны үнийн 73 хувийг
бүрдүүлж байна” гэв.
АНУ-ын Засаг захиргаа
ОПЕК-ын гурав дахь олборлогч
гишүүн болох Иранд эдийн
засгийн хориг тавих болсноор
дэлхийн зах зээл дээрх газрын
тосны нийлүүлэлтэд хомсдол
үүсч, үнэ өсөхөд хүрч буйг
шинжээчид онцолж байна.
Хориг ирэх сараас хэрэгжих

Монголын амьжиргааны
луужинг их гүрнүүд залдаг
С.Батсайхан / ЗГМ©
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товтой. Үүн дээр Венесуэлийн
ерөнхийлөгч Николас Мадуро
зах замбараагүй “попорч” ул
сынхаа эдийн засгийг элгээр
нь хэвтүүлсний “гавъяа”-гаар
газрын тосны нийлүүлэлт
эрэлтээ гүйцэхгүйд хүрч байна.
Иймд цаашид түүхий газрын
тосны үнэд нийлүүлэлтээс
үүдсэн өсөлт давамгайлна гэж
шинжээчид үзэж буй.
Энэ бүхний эцэст ОПЕК
болоод тус нийгэмлэгийн
гишүүн бус ОХУ цаашид хамтдаа
үнийн нэгдмэл бодлоготой явна
гэсэн үг. Тиймээс ОПЕК, ОХУын газрын тосны олборлолтод
баримталж буй бодлого, шийд
вэрт цаашид монголчууд улам
мэдрэг болно.
Харин Дональд Трамп Иранд
эдийн засгийн хориг тавьсан
шалтгаан нь бүхэлдээ АНУ-ын
Сири, исламын террористуудын
эсрэг Ойрх Дорнодод явуулж
буй улс төрийн бодлогын нэг
тусгал. Ийнхүү Ази, Европ,
Африк тивийг холбосон
газрын тос, байгалийн баялгаар
арвин Ойрх Дорнодод өрнөж
буй улс төрийн үйл явдлаас
монголчуудын өнөөдрийн
амьжиргаа шалтгаалж байна.
Нөлөө бидэнтэй нэг бүс
нутагт оршиж буй улс орнуудын
зүгээс ч ирдэг. ДНБ 2016 онд
1.2 хувьд хүртлээ шалдаа
буусны дараа манай улсын
эдийн засаг БНАСАУ, БНХАУ,
НҮБ-ын бодлого, шийдвэрийн
үр дүнд хурдан хугацаанд
өндийсөн. Манай нүүрсний
экспорт түүхэнд анх удаа 33
сая тонн давж, экспортын 6.2
тэрбум ам.долларын нийт

орлогын 20 гаруй хувийг дан
гаараа бүрдүүлсэн. Харин эрдэс
бүтээгдэхүүний экспорт оос
1.4 тэрбум ам.доллар орлого
олсны 1.3 нь нүүрснийх байв.
БНХАУ цэвэр эрчим хүчний
бодлого хэрэгжүүлж, хойд
мужуудынхаа нүүрсний уурхай
нуудаа үе шаттай хааж, олборлох
хугацаагаа танах бодлого
явуулсан нь нүүрсний үнэ
өсөхөд гол үүрэг гүйцэтгэсэн.
Нөгөөтэйгүүр, цөмийн пуужин
гийн туршилттай холбоотойгоор
НҮБ-ын тавьсан хоригийн
улмаас Умард Солонгосын 2024 сая тонн нүүрсний нийлүү
лэлтийн орон зай өмнөд хөр
шийн зах зээлд үүссэн.

Эдийн засгийг
тэтгэх нэг үүд
нээгдэхэд
туйлдуулах цонх
нөгөө талд онгойдог
Харин энэ бүх орон зайг
Австрали, Индонез, ОХУ болон
Монгол Улс дүүргэснээр өмнөд
хөршийг чиглэсэн манай нүүрс
ний экспорт нэмэгдсэн хэрэг.
Тун саяхан Австрали улс уур
амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн
дулаарлыг сааруулах НҮБ-ын
уриалга, эв санаагаа нэгтгэсэн
улс орнуудын зүтгэлийг эс
харгалзан нүүрсний хэрэг
лээг халахгүй, олборлолтоо
танахгүй гэдгээ мэдэгдлээ.

Эрчим хүчнийхээ 60 хувийг
хангадаг, 50 мянга гаруй ажлын
байр бий болгодог, экспортын
хамгийн том түүхий эд болох
нүүрсийг жижиг дунд бизнес,
фермерийн аж ахуйтай адил
дэмжлэг үзүүлсэн хэвээр
байх болно гэдгээ тус улсын
шадар сайд Майкл Маккормак
мэдэгдсэн. Манайхтай адил
нүүрснээс экспортын орлогоо
бүрдүүлдэг Австрали улс эдийн
засгаа хамгаалахад идэвхтэй
ажиллана гэдгээ дэлхий нийтэд
анхаарууллаа. Гэтэл хаяанд
байгаа гол худалдан авагч
маань нүүрсний салбарт ямар
бодлого баримтлахаа ил тод
тунхаглаад байхад бид хариуд
нь ямар арга хэмжээ авахаа одоо
болтол тодорхойлоогүй байна.
Сүх далайтал үхэр амар гэгчээр
нүүрс ямар ч байсан ойрын 50
жилд моодноос гарахгүй хэмээн
алгуурлаж сууна.
Газрын тосны үнэ өсөхөд
нүүрсний үнэ урууддаг хууль
дэлхийн зах зээлд үйлчилд эг.
Энэ нь монголчуудын эдийн
засгийг тэтгэх нэг үүд нээгдэхэд
нөгөө талд туйлдуулах цонх
онгойдог гэсэн үг. Оны эхний
найман сарын статистик
мэдээг харвал нүүрс экспортын
орлогын 46.4 хувийг бүрдүүлсэн
байхад хэрэглээний үнийн
сагсанд түлшний бүлгийн үнэ
хамгийн өндөр буюу 15.8 хувийн
өсөлттэй байна. Орж ирсэн
валют, сэргэж эхэлсэн өсөлтөө
ийн “нэвт салхинд” алдчихдаг
нь эдийн засгийн тогтвортой
өсөлтийн тухай ярихаас өөрийг
бид эс хийж чаддагийн илрэл
буюу.

Ухаарал хайрлах уран шог

Яриа янз бүр

Херлуф Бидструп
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Судлаачийн үг
Оросууд
хаосын онолыг
неоколониа
лизмын зэвсэг,
хүмүүнлэгийн
интервенц
хийх шалтаг
хэмээн үздэг.

“Залуурт хаос”-т бэлтгэх шалтгаан
Нийгмийн
тэсрэлт нэн
ойрхон байна
Олхонуд Баярхүү
судлаач-проф.
Эхлээд хэний ч мэдэх ганц
учирлал байна. Хүн төрөлхтөний
түүхээс үзвэл ард түмнийг захи
рах хоёрхон л арга зам бий.
Эхнийх нь хөдөлмөрлүүлэх,
дараагийнх нь цэнгүүлэх. Үхтэл
нь хөдөлмөрлүүлээд бүтээчих
сэн томхон бүтээн байгуулалтын
жишээ гэвэл бидний яг дэргэд
Цагаан хэрэм байна. Цэнгүүлж,

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

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Ерөнхий эрхлэгч
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Эдитор Б.Энхжаргал
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Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан
Утас: 99903574
Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба
зар сурталчилгаа
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99903578
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Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө,
“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024
Утас: 70103131,
Факс: 7010606
Цахим хувилбар
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жаргуулаад төрийг нь нураалгачих
сан түүх ч зөндөө. Жаргал нь дэн
дээд Монголын эзэнт гүрэн, эртний
Ромын эзэнт гүрэн нуран унасан.
Тэгэхээр эдгээрээс өөр гуравдагч
зам бий уу? Жишээлбэл, АНУ
яаж ийм ид шидтэй мэт яваа юм
бэ гэе. Уйгагүй хөдөлмөрлөж
бүтээчихээд, хуримтлуулсан
баялгаа идэж хэрэглэж, цэнгэж
байгаа нь тэр юм. Хөдөлмөрийг
бүтээмж заавал дагалддаг. Бүтээн
байгуулалт болж чадахгүй л
юм бол хөдөлмөрлөсний ашиг
байхгүй. Яг үүнд зориулсан хямрал
хаосын онолыг энэ удаад хөндье.
Өөр нэг учирлал. Монголд хүн
амын тал нь байнга ядуурлын
ирмэгт байж ирсэн, одоо хүн амын
30 хувийг давсан ядуустай гэхээр
нийгмийн тэсрэлт нэн ойрхон
байна гэсэн үг. Монголчуудын эв
түнжингүй, жалга довны, хар амиа
хичээсэн зан авир л азаар тийм
тэсрэлтэд хүргэхгүй, сайндаа л
атаархал болон ахуйн гэмт хэрэг
(хулгай, залилан гэх мэт) рүү
түлхэх. “Азаар” гэлээ шүү. Түүнээс
бус эрх чөлөөгөө эдэлсэн 28 жилд
ард түмнээрээ ингэж тарчилсан бол
өөр улс үндэстэн аль хэдийн босч
тэмцээд дуусах байсан байх.
Монголчууд ардчилал, эрх
чөлөөгөө эдэлж, зах зээлийг хөг
жүүлсэн 28 жилд цэнгэж жаргах нь
хэтэрсээр яваад одоо мөхөл рүүгээ
яваа юм биш биз гэх хардлага
ганцаар тогтохгүй хүнд байдаг
юм билээ. Би тэрийг хуваалцаж,
монголчуудын дасаагүй, чихэнд
сондгой зарим нэг үг хэллэг, нэр
томъёо, ухагдахууныг тайлбарлах
ялдамд улс орнуудад яагаад
хувьсгал дэгдэж, дэглэм нь нурдаг
тухай өгүүлье.
Яг ийм хувь тавилантай, бүтэл
гүй улс үндэстэнд зориулсан
тусгай жор хүртэл өрнөдөд байх
аж. Тэр нь “manageable chaos”
буюу залууртай, удирдлагатай
эмх замбараагүйтэл гэх онол аж.
Товчхондоо бол геополитикийн
технологи. Тэр “manageable chaos”
гэдгийг “controlled instability” гэж
нэрлэх нь ч буй. Энэ онолын зохиогч
нь Америкийн нэрт профессор,
коммунизм судлаач Збигнев
Бжезински (“Дарангуйллаас
ардчилал руу” ном), мөн Монголд
1988 онд дипломат алба хашиж
асан Элчин сайд Стивен Манн
(“Хаосын онол ба стратегийн
сэтгэлгээ” ном), эрдэмтэн Жин
Шарп (“Дарангуйллаас ардчилал
руу шилжих тэмцлийн 198 арга”
ном) нарыг хэмээн нэрлэж болно.
Хямрал, хаос судлаач өрнөдийн
онолчдыг нэгтгэдэг, ажиллуулдаг,
дэмждэг ганц нэг институцтэй
танилцъя. Strategic-culture.org
хаяг руу ороод үзвэл Евразийн
ба глобал үйл хэрэгт бодлогын
судалгаа явуулах, анализ хийх,
улс төр, эдийн засаг, нийгэм,
аюул
гүй байдлыг бүхэлд нь
судлах гээд бичээтэй байна.
Баталгаатай үнэн зөв мэдээлэл,
шүүмжлэлт эргэцүүлэл, дэвшилт
үзэл санааг түгээнэ гэсэн үгс
байна. Santa Fe Institute гэж өөр
нэг хүрээлэн бий. Ашгийн бус, бие
даасан, онолын судалгааны төв.
Физик, математик, биологи, мөн
нийгмийн салбарт системийн суурь
судалгаа хийдэг бөгөөд эрдэмтэн
Жин Шарп эл хүрээлэнгээс “сhaos
theory” гэдгээрээ тодрон гарчээ.
“Дарангуйллаас ардчилал руу
шилжих тэмцлийн 198 арга”
сэдвээр бичсэн зохиол нь “өнгөт

хувьсгалчид”-ын гол сурах бичиг
болж дэлхийгээр тарсан.
“Хатуу хүч”-ний бодлоготой,
сөрж тэнцвэржүүлдэг Орос бол
хаосын онолыг неоколониализмын
зэвсэг, хүмүүнлэгийн интервенц
хийх шалтаг хэмээн үздэг. Өр
нөдийн мөнгө, тэтгэмж, гял
цалаар татан дагуулахыг оросууд
“зөөлөн хүч” гэж нэрлэх бөгөөд
дотроосоо хямралд идэгд
сэн,
бүтээдэггүй, авлигач эрх бариг
чидтай, нэр хүндгүй, бүтэлгүй
орнуудыг тэрхүү “зөөлөн хүч”ээрээ ороож аваад дэлхийн
бодлогын тоглоомын талбар болгон
бужигнуулдаг хэмээн оросууд
үздэг. Тиймдээ ч өрнөдийн элдэв
сан, төрийн бус байгууллага Орост
тэр бүр амжилттай ажилладаггүй,
хавчигдах, хөөгдөх, хаагдах нь
энүүхэнд.
“Зөөлөн хүч” ба “залууртай,
удирдлагатай эмх замбараагүйтэл”
гэдгийг эртний Ром, Монголын
эзэнт гүрэн дээр туршсан. Учир
нь эдгээр эзэнт гүрний нурсан түүх
нь бэлээхэн жор мэт хэлээд өгдөг.
Зугаа цэнгэл, тансаглал, баярхал нь
ихдээд, түүнийхээ өвийг зөв эдэлж
чадахгүй, нурж тарсан түүх буй.
Хожмоо Оттоманы болон
Британийн эзэнт гүрний уналтаар
Ойрх Дорнод, Энэтхэгт туршсан.
Энэ технологийг дэлхийн нэг ба
хоёрдугаар дайнд ашигласан. АНУ
СССР-ийн эсрэг тэмцэлдээ атомын
бөмбөгөөр сүрдүүлэхээс эхлээд
мэдээллийн “зөөлөн” дайн хийх
хүртэл аргуудыг ашигласан гээд
түүх хөврөх аж.

Нийгмээ үзэн
яддаг бол
хувьсгалын
өмнөх нэг тохироо
бүрджээ гэсэн үг
Одоо миний бичих түүх 1970аад онтой холбоотой. Дэлхийн
шинэ дэг тогтоох тухай үзэл суртал
өрнөдөд буй болж, дагалдан Ромын
клуб, Бильдербергийн клуб, Гурван
талын комисс, Америкийн Rand
corporation, Santa Fe Institute,
Ардчиллын төлөө үндэсний сан
гэх мэт олон институт, төрийн бус
байгууллагууд онолын судалгаа
хийжээ. Тэр дунд “залууртай
хаос”, “оффшорын геополитик”
гэх ойлголт төлөвшжээ. Суурь
судалгаанд нь синергетик, хаосын
онол, мөргөлдөөний ба сүйр
лийн онол давамгайлж Збигнев
Бжезински, Стивен Манн, Жин
Шарп нар бүтээлээ дэвшүүлжээ.
“Залууртай хаос”, “оффшорын
геополитик”-ийн гол амин сүнс нь
дайсан гэж үзсэн улсдаа ардчилал,
зах зээлийн реформ хөгжүүлэхэд нь
туслах замаар нийгэм-улс төрийн
цөм рүү нь нэвтэрч, хүн ардынх нь
тархийг барьж, хувьсгал хийлгэн
өөрийн өрнөдийн үнэт зүйлсээ
тулгах явдал аж. Эдийн засгийн
амьдралын стандарт, хэрэглээний
түвшинг нь дээшлүүлэх хүсэл
төрүүлэх, тэгснээрээ тухайн улсын
иргэдийн үндсэрхэг үзэл, үндэсний
үзэл, нийгэм болон соёлынх нь
үнэт зүйлсийг ялах буюу үгүй
болгох хэрэгтэй. Мэдээлэл-сэт
гэхүйн дайныг (барууны рок-поп
дуу хөгжим, кино урлаг, ахуйн

гял цал эд юмс, англи хэл, шашны
урсгалууд) зогсоо зайгүй явуулсны
дараа тухайн улсын олон түмний
сэтгэлгээнд перестройка явагдаж,
коммунист үзэл суртал, үндэсний
хэмээн дээдэлж явсан соёлын өв
нь арчаагүй өчүүхэн мэт болж
гологдоно. Өрнөдийн нийгэм рүү
хүсэн тэмүүлэх сэтгэхүй ялах
буюу давамгайлах учиртай. Ер нь
ч тэгсэн дээ. Цахилгаан хөгжим
хангинаж, залуус татганадаг бүжиг
сонирхож байгаа л бол тийм ур
лагийн авангард-баруун рок руу
ханарахаас өөр аргагүй. Хүссэн ч,
эс хүссэн ч коммунист ёс, моралийг
цахилгаан хөгжим, эстрад ур
лаг хүчгүйтүүлэхэд хүргэсэн нь
гашуун үнэн биш гэж үү?
Түүхэн бодит жишээ дурдъя.
Социализмын байлдан дагуулах
чадавх сульдсан, Зөвлөлтийн
коммунист идеологи нурсан,
социализм-капитализмын халз
өрсөлдөөнд социализм ялагдсан,
эцэст нь эрх чөлөөг эрхэмлэсэн
Дорнод Европ, Монголд ардчилсан
хувьсгал ялсан. Араас нь тугч,
залуурч СССР нь өөрөө задарсан.
СССР-ийн гишүүн асан бараг бүх
бүгд найрамдах улсууд өрнөдийг
баримжаалсан. Балтийн гурван
улс Оросоос эгнэгт салсан, араас
нь Гүрж, Украин явж байна.
Монголын гуравдагч хөршийн бод
лого бол үүний сонгодог жишээ.
Оросуудын хардлага буюу
зовинол нь Оросын ашиг
сонирхлын хүрээний (нөлөөний
хүрээ) бүс нутаг улсуудад АНУ ба
Европын Холбоог баримжаалах,
ядаж бараадах бодлого хэрэгжиж,
тухайн улсын хүн амын тодорхой
хувь, улс төрчдийнх нь тодорхой
нэг хэсэг ийм зам сонгох тоолонд
“залууртай хаос”, “оффшорын
геополитик”, “өнгөт хувьсгал”
гэх хаяг, шошго нааж шүүмжлэх
буюу эсрэг бодлого явуулдаг. 2014
оны Украины хямралын түүх бол
Европын Украин байх гэсний нэг
ёсны шийтгэл юм.
Оросын нөлөөний хүрээнд
Орос өөрөө геополитикийн тог
лолт хийх эрхтэй, тэгэх нь ч зөв
хэмээн Москвад үздэг бол хуучин
зөвлөлтийн бүгд найрамдах улсууд
тэр эргүүлэгт байнга байхгүй, ямагт
гуйвж дайвж, өрнөдийн нөлөөний
хүрээ рүү өөрийгөө барьж гүйх
гэдэг гэмтэй. Тэр тоолонд нь
Оросоос илт үзэн ядах, хорсох,
дотоод хэрэгт нь илэрхий бүдүүлэг
оролцох болсноор өрнөдийнхөн
харин ч илүү шуурхай, оновчтой,
бас улайм цайм ажиллах нөхцөл
бүрддэг аж.
Дэглэм солигдохыг Орост
үндэсний төр улс нурлаа хэмээн
дэвэргэн хүлээн авдаг. Эрх зүйн
субъект байсан нэг улс өрнөдийн
олон улсын бодлогын объект
болж хувирлаа, транснационал
компаниудаас хамааралтай боллоо
хэмээн харддаг. Тэгснээрээ хоёр
улсын харилцаагаа бусниулаад
зогсохгүй, тухайн улсынхаа бүрэн
эрхт байдлыг давхар сүйтгэдэг.
Тэгэхээр нь өрнөдийнхөн
“хүмүүнлэгийн интервенц” хийх
дээрээ тулдаг. Армийг нь шинэчлэх,
зэвсгээр хангах, сургах, НАТО-д
ямар нэгэн сэтэртэй болгох гэх
мэт. Гүржийн жишээнээс энэ
нь тодорхой харагдсан. Одоо
Украин яг тэр жороор яваа ба
араас нь Молдова, Армен бүрэн
магадлалтай хэмээн Москвад
харддаг.
Хувьсгалын өмнөх тохироо гэж

нэг юм бий. Дээдчүүл нь хуучнаараа
удирдаж чадахгүй, доодчуул нь
хуучнаараа удирдуулж чадахгүйг
тэгэж нэрлэдэг. Нийгэм хямралын
эцсийн түвшиндээ очдог. Эрс тэс,
радикал (хувьсгалт) өөрчлөлт хийх
шаардлагатай болдог.
Нийгэмд тогтвортой байх ёс
той хэд хэдэн үзүүлэлт унадаг.
Статистикийн мэдээ, нийгмийн
сэтгэл зүйн судалгаа, олон нийтийн
санаа бодол үүнийг хэлээд өгдөг.
Юуны өмнө гол шошго нь ард
түмний аж амьдрал, худалдан авах
чадвар, мөнгөний гачаал, ханшийн
уналт, “ядуурал” хэр хэмжээнд вэ,
хүн амын хэдэн хувь нь ядуурсан
бэ, дундаж давхарга үлдсэн үү
гэдгийг статистик аргачлалаар,
хувиар гаргаад ирдэг. Жишээ нь
Монголд хүн амын 30 хувь ямагт
ядуу байж ирсэн, төр халамжлахгүй
бол 50 хувь нь ядуурах эрсдэлтэй
байгаа нь хувьсгалын өмнөх
тохироо ямагт зэхээстэй явж ирсэн
гэсэн үг. Олон нийтийн санаа
бодол-хүн амын олонх байгаа
орчноо, нийгмээ, дээдсээ үзэн ядаж
зүхэж, амьдралдаа гутарч явдаг
бол хувьсгалын өмнөх бас нэг
тохироо бүрджээ гэсэн үг. Жишээ
нь Монголд хүн амын 75-80 хувь
нь бухимдалтай яваа гэх албан бус
судалгаа байна.

•

“Залууртай хаос”,-ын
амин сүнс нь ардчилал
хөгжүүлэхэд нь туслах үнэт
зүйлсээ тулгах явдал.

•

Зугаа цэнгэл, тансаглал,
баярхал нь ихдээд,
түүнийхээ өвийг зөв эдэлж
чадахгүй, нурж, тарсан түүх
олон.

•

Монголд хүн амын 30
хувь ямагт ядуу байж ирсэн,
төр халамжлахгүй бол 50
хувь нь ядуурах эрсдэлтэй
байгаа нь хувьсгалын өмнөх
тохироо ямагт зэхээстэй
явж ирсэн гэсэн үг.
Улс төрийн тогтвортой байдлыг
хангачихсан улсуудад ядууралгүй
атлаа яагаад хувьсгалын өмнөх
тохироо бүрдчихдэг хэрэг вэ?
Шашин-угсаатны зөрчил, цөөн
хийн эрхийн зөрчил, улс төрийн
нэг дэглэм нь хэт удаж залхаасан,
дагуул улс болж олон жил
доромжлогдсон, нутагтаа байгаа
гадаадынхныг үзэн яддаг, шашны
мунхрал, байгаль орчны төлөө
тэмцэл гэх мэт олон шалтгаан
ядууралгүй улсуудад байдаг аж.
Бидэнд ойрхон жишээ нь
Киргизстан болов уу. Нэгэнтээ
ард түмэн ядуу, төр нь авлигад
идэгдчихсэн, алдах юмгүй
цайчихсан түг түмэн хүн
бөөгнүүлсэн бол “тогтвортой төр”,
“тогтвортой байдал” үлгэр болдог
хоёр удаагийн ноцтой жишээг нь
би хэлэх байна.
Арав гаруй жилийн өмнө
Киргизэд дэгдсэн хувьсгал дэл
хийг цочирдуулж, үүнийг нь Гүрж,
Украин залгасан. Гурав дахь нь
болох үйл явдал ТУХН гэх пост
коммуниист орон зайд ээрээд байв.
Заавал ёс мэт экс-коммунист ертөнц
ийм хувьсгалын үеийг дахин
туулах ёстой юу гэдэгт хариулт
хайж байлаа. Гүрж (“Розовая”),
Украиныг (“Оранжевая”) залгаад
тиймэрхүү хувьсгал гэгчийн

хуулбар Кыргызстан, Молдова,
Армен, магадгүй Казахстанд
өрнөх тухай Жереми Пэйж
гэдэг нөхөр бичсэн (The Times,
2005.02.21) бөгөөд түүнийхээр
оросуудыг цочирдуулам ирээдүйн
хувьсгал Молдавт-“виноградная”,
Арменд-“абрикосовая”, эсвэл
“коньячная”, Азербайжанд“бакл аж анная”, Киргизэд“тюльпановая”, Оросын тасархай
Калининград мужид-“янтарная”,
Беларусьд- “картофельная” гэхчлэн
тодотголоор өрнөнө гэсэн байв.
Коммунизм нурсны дараа СССРийн орон зайд айхтар том “хар нүх”
үлдэж, тэр цоорхойг бөглөхийн
тулд геополитикийн шинэ тулаанд
АНУ орох ёстой гэсэн санаагаар
З.Бжезинский номлосон нь дээрх
“хувьсгалууд”-аар хэрэгжив үү
гэх хардлага Орост байсан, одоо
ч бий. Орос орныг ардчилсан
геополитикийн плюрализмаар
бүслэв гэсэн шинэ номлолыг
Бжезински (The Wall Street Jour
nal, 2005.03.29) гаргаж тавьсан
бөгөөд түүнийхээр бол ТУХН-ийн
“ардчилсан” тэр улсууд нь Орост
аюул учруулахуйц геополитикийн
зэвсэгтэй болсон гэж дүгнэж
байжээ.
Юун “хар нүх” бөглөх тухай
вэ? Бяцхан түүх бичье. 1993
оны хавар, намрын Москвагийн
мөргөлдөөн, цус урсгасан зэвсэгт
тэмцэл, Тажикистаны 10 жилийн
иргэний дайн, Ашхабадад Ерөн
хийлөгчөө алахаар завдсан, Гүрж,
Азербайжаны төрийн эргэлтүүд,
Молдова дахь зэвсэгт мөргөлдөөн,
үндэсний хуваагдал, Орос,
Беларусь, Украинд удаа дараа
Засгийн газраа халсан сольсон
явдал, 2004 оны Гүрж, Украины
хувьсгал, 2008 оны Гүрж-Оросын
зэвсэгт мөргөлдөөн болон Гүрж
гурав хуваагдсан, 2014 оны
“Майдан” ба эдүгээ Украин гурав
хуваагдаад байгаа гэхчлэн урт
жагсаалт хөвөрнө.
Монголтой төстэй байж болох,
эсвэл Киргизээс жишээ сургамж
авах гэдгээр хэдэн баримт хэлхэе.
Одоогийн Монгол Улсын өмнөх
үед БНМАУ байх үед үүссэн
том “хар нүх”-ийг бид 28 жил
ноцолдоод бөглөж чадаагүй.
Тэр цоорхойгоор “залуурт хаос”
дэгдэхэд дандаа ойрхон байж
ирсэн. Сонгодог жишээ нь 2008
оны долдугаар сарын 1-ний үйл
явдал. Тэгвэл Киргизэд яг тийм
хар нүхний гайгаар хоёр удаа
хаос дэгджээ. Шалтгаан нь хээл
хахууль, ядуурал нь цэцэглэсэн
(энэ индексээр манай хоёр улсыг
ижилсүүлж болох), хүн амын 44
хувь нь ядуурлын доод түвшинд,
ажилгүйдэл нь 40 хувиасаа давсан,
нэг хүн ам тутамд ногдох дундаж
орлого 330 ам.долларт хүрсэн.
Ажилтай гэх хүний дундаж цалин
ханшаараа 10-аад жилийн тэртээ 40
мянган төгрөг, байнгын парламент
нь 70 гишүүнтэй, нийт хүн ам
нь 5.2 сая гаруй, нүүдлийн аж
төрөлтэй, Хяргас нуураас цаашаа
нүүж, Цагаадайн хаант улсад
зүтгэж явсан гэхчлэн манайтай
төстэй, шууд хамаатуулахаар
баримтуудыг жагсааж болж байна.
Хамгийн их хамааралтай индекс
бол тэрхүү ядуурал. Энэ үзүүлэлт
хоёр улсад байсан, байгаа ч байх.
Хэлж таашгүй, гэхдээ хүсүүшгүй
нэг явдалд л бэлэн байх, эсвэл
тийм таагүй үйл явдал дэгдэх
шалтгааныг устгах тухай яриад
байна. Цаашаа бичих үү? Яах вэ?
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Хоол хэмээн хор залгисаар байтал
ходоодгүй болж дуусах нь
Шалгалтаар
илрүүлсэн зөрчлүүд
бол мөсөн уулын
зөвхөн орой хэсэг
◄1
Хөрш зэргэлдээ бусад
оронтой харьцуулахад Монгол
Улс хүнсний бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлээр хол хоцорсон.
Ихэнхийг нь импортоор оруулж
ирдэг. Тэр ч утгаараа хүнсний
аюулгүй байдал хурцаар яригдах
учиртай. Уг нь Засгийн газар,
яам, дүүрэг, хороо гээд шат
шатандаа энэ асуудлыг хөндөж,
урьдчилан сэргийлэх, хяналт
шалгалтаа чангаруулах талаар
дуугардаг ч үр дүн хангалтгүй
байгааг бид мэднэ.
Бид томоохон супермаркет,
сүлжээ дэлгүүрүүдийг арай
найдвартай гэж үзэн үйлчлүүлэх
дуртай. Гэвч хоносон талх,
гашилсан сүү зарах нь наад захын
асуудал болсон. 10 хоногийн
өмнө үйлдвэрлэсэн нарийн боов
лангуун дээрээ өрөөд тавихыг
юман чинээ бодохгүй. Бас хугацаа
нь дуусах дөхсөн бараагаа
лангууныхаа урд эгнээгээр өрж
байгаад чимээгүйхэн шахахыг
бодно. Найдвартай гэгддэг том
дэлгүүрүүд ийм байхад хотын
өнцөг булан бүрт байдаг жижиг
дэлгүүрүүдэд ямархуу төрхтэй
үйл ажиллагаа явуулдаг бол.
Мэргэжлийн хяналтынхан тэр
бүгдэд хүрч хяналт тавьж чадаж
байна уу гээд яривал бас л олон
асуудал босч ирнэ.
Бид аливаа зүйлийг бичихдээ
гаднын жишээг авах дуртай.
Угаас тэнд бүх зүйлийг ном
журам, стандартын дагуу
хийдэг болохоор жишээ болгон
дурдахаас ч аргагүй. Японд гэхэд
өндгийг дэлгүүрт гурав хоногоос
дээш хадгалж болохгүй. Хэрэв
тэр хугацаанд зарагдахгүй бол
шууд устгалд оруулна. Манайхан
шиг яаж ийж “хулхидаж” байгаад
бараагаа зарна гэсэн ойлголт
үгүй. Хүний эрүүл мэнд, амь
настай холбоотой асуудал учраас
маш нарийн ханддаг. Тэр ч
байтугай өглөө нь шинэхнээрээ
ирээд зарагдалгүй үлдсэн талх,
нарийн боовыг орой нь шууд
устгалд оруулна. Угаас журам
нь тийм. Үүнийг нь мэддэг
болсон монголчууд оройн цагаар
дэлгүүрийн арын хаалган дээр
очоод гуйж байгаад өнөө барааг
нь авчихдаг тухай нэгэн танил
маань өгүүлж байв.
Бид өөрсдийгөө чонын
ходоодтой гэж хөөргөх зуур

Найдвартай
гэгддэг том
дэлгүүрүүд
чанаргүй хүнс
зарсаар байхад
хотын өнцөг
булан бүрт
байдаг жижиг
дэлгүүрүүдэд
ямар байгааг
төсөөлөхөд
бэрх.
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ходоодны өвчлөл, хорт хавдар
хэрээс хэтэрлээ. Хоол хүнсэндээ
асар их анхаардаг япончууд
дундаж наслалтаар дэлхийд
тэргүүлж, хэнэггүй монголчууд
60 хүрэв үү, үгүй юу нас бараад
буйн нэг шалтгаан энэ байж
мэднэ. Ходоодны хорт хавдрын
өвчлөлөөр дэлхийд хоёрдугаарт,
харин хорт хавдраас үүдэлтэй нас
баралтаар дэлхийд тэргүүлж буй
улс шүү дээ, бид.

Чонын ходоодтой
гэж өөрсдийгөө
хөөргөх зуур
ходоодны өвчлөл
хэрээс хэтэрлээ
Казахстаны “Скиф сак” хэмээх
компани хугацаа нь дууссан
хүнсний бүтээгдэхүүний шошгыг
өөрчлөн худалдаж байсныг
нийслэлийн Мэргэжлийн хянал
тын байцаагчид илрүүлж байв.
Өрмөнцөр, чихэр, шоколад,
зефир зэрэг 30 гаруй сая төг
рөгийн барааны дуусах хуга
цааг зориудаар өөрчилж, дэл
гүүрүүдэд нийлүүлж байсныг
олж тогтоон устгалд оруулсан.
Зөвхөн баригдаж, илэрсэн нь
энэ гэдгийг битгий мартаарай.
Үүнтэй төстэй ямар олон зөрчил
цаана нь нуугдаж, бид түүнийг нь
мэдэхгүй авч хэрэглэсээр байгааг
тооцох аргагүй.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий
газрын статистик мэдээлэлд
анхаарлаа хандуулъя. Тус бай
гууллагаас хийсэн шалгалтын
үеэр хураан авсан, буцаасан,
устгасан бараа бүтээгдэхүүний
тоо жил ирэх тусам нэмэгдсээр
байна. Нэг ёсондоо чанарын
шаардлага хангахгүй, хаяг
шошгын зөрчилтэй, хугацаа
нь дууссан бүтээгдэхүүн гэсэн
үг. Мэргэжлийн хяналтын
байгууллага 2015 онд 3766 кг
бараа, бүтээгдэхүүн хураан авсан
бол 2017 онд энэ хэмжээ 5572
кг болон нэмэгджээ. Ширхгээр
нь тооцвол өнгөрсөн жил 42
мянган ширхэг барааг чанарын
шаардлага хангахгүй гэж үзэн
хураасан байна. Түүнчлэн 2015
онд 4088 кг буюу 18527 ширхэг
барааг устгасан бол өнгөрсөн
жил 8396 кг буюу 39522 ширхэг
болж, огцом нэмэгджээ.
Хэрэв хяналт, шалгалтын
байгууллага эдгээр барааг хураан
аваагүй, устгаагүй бол хэн нэг
нь мэдэлгүйгээр худалдан авах л
байв. Тэр хэрээр хордлогод орох
эрсдэл нэмэгдэх байж. Шалгах
үүрэг бүхий байгууллага нь
ажлаа сайн хийж, зөрчилтэй
барааг илрүүлдэг болсныг
дээрх тоо харуулна. Нөгөө
талаар иргэдэд зарж болохгүйг
нь мэдсээр байж мэдэн будилж,
зөвхөн ашиг олох зорилгоор
хүнийг хордуулж ч мэдэх бараа
худалдах явдал буураагүйгээр
үл барам ихэссээр буйг дээрх
статистик гэрчилнэ.
Шалгалтаар илрүүлсэн
зөрчлүүд бол мөсөн уулын

зөвхөн орой хэсэг гэхэд болно.
Мэргэжлийн хяналтынхны гар
хөл хүрч чадаагүй өч төчнөөн
дэлгүүр, ТҮЦ нийслэлээр дүүрэн
байна. Захын гэр хорооллын
дэлгүүрээр ороод нэг үзээрэй.
Үүднээсээ авахуулаад л өмхий
үнэр хамар цоргино. Ариун
цэврийн өрөөтэйгөө зэрэгцүүлж
барьсан дэлгүүрт нь эрүүл ахуйн
наад захын шаардлагын талаар
яриад ч хэрэггүй. Тэнд хэн,
хаанаас, юу авчраад худалдаж
байгааг хянан шалгах бараг
боломжгүй. Өгөршиж хатсан

талх, боовноос авахуулаад
гашилсан сүү, муудсан төмс,
хугацаа нь дууссан амттан гээд
хүнд хор болох бүх л хүнс тэнд
зарагдаж байгаа. Гэвч хүнсээ
цуглуулах хамгийн ойрын цэг
нь юм болохоор иргэд өнөөх
дэлгүүрээр үйлчлүүлж, барааг
нь худалдан авсаар байдаг. Ийм
байхад хүнсний аюулгүй байдал,
хүн амын эрүүл мэнд гэж мянга
хашхираад нэмэргүй биз ээ.
Ихэнх хүнсний компани
зарагдаагүй атлаа хугацаа нь
дууссан бараа, бүтээгдэхүүнээ

буцааж авдаг. Гэвч жижиглэн
худалдааны дэлгүүрүүдэд иргэд
үүнийг нь мэдэхгүй, шаардахгүй л
бол санаачлагаараа буцааж аваад,
сольж өгөх ухамсар суугаагүй
байна. Тиймд төрөөс хүнсний
аюулгүй байдлыг хангана
гэж найдаж, эрүүл мэндээрээ
хохирохын оронд ядаж худалдаж
авч байгаа бүтээгдэхүүнийхээ
хугацааг нь хардаг болъё.
Авсан бүтээгдэхүүн чинь харин
чанарын шаардлага хангахгүй
бол дор бүр нь буцаагаад
шаардлага тавьж суръя.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААТГАЛ ХК
2018 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН 30-НИЙ ӨДРӨӨРХ САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
							9/30/2018
12/31/2017
							Мян.төг 	Мян.төг
ХӨРӨНГӨ		
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгө					490.362		363.229
Биет бус хөрөнгө					387.430		423.300
							877.792		786.529
Эргэлтийн хөрөнгө		
Хадгаламж, үнэт цаас					44,052,608
41,635,403
Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамж			
0		
205.193
Бараа материал					-		0
Урьдчилж төлсөн зардал болон бусад авлага		
54.226		
315.597
Даатгалын хураамжийн авлага				2,495,071		20.721
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө				693.543		431.186
							47,295,448
42,608,100
		
НИЙТ ХӨРӨНГӨ					48,173,240
43,394,629
		
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
Эздийн өмч		
Эзэмшигчдийн өмч					15,000,000
15,000,000
Эздийн өмчийн бусад хэсэг				489.264		489.264
Хуримтлагдсан ашиг					11,500,461
7,669,695
Нийт эздийн өмч					26,989,725
23,158,959
		
Өр төлбөр
Алдагдлаас хамгаалах нөөц сан				
15,000,000
15,000,000
Хамтийн эрсдлийн сан					1,648,163		1,165,807
Эрсдлээс хамгаалах нөөц сан				3,555,402		3,270,696
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц			
17.187		
460.217
ААНОАТаьварын өглөг					157.535		131.002
Урьдчилж олсон орлого болон бусад өглөг		
805.228		
105.950
Давхар даатгагчид өгөх өглөг				0		101.998
Нийт өр төлбөр					21,183,515
20,235,670
		
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ			
48,173,240
43,394,629
2018 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН 30-НИЙ ӨДРӨӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН ЖИЛИЙН АШИГ,
АЛДАГДАЛ БА БУСАД ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
						9/30/2018
12/31/2017
						Мян.төг		Мян.төг
		
Даатгалын хураамжийн орлого			
1,717,933
1,851,623
Давхар даатгалын хураамж				1,043,952		-800.423
Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого		
673.981		
1,051,200
Орлогод тооцсон хураамж				443.030		0
Нийт төлсөн нөхөн төлбөр				7.763		0
Нөөц сангийн өөрчлөлт				290.106		-206.219
Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал			
297.869		
-206.219		
Хөрөнгө оруулалтын орлого			
4,664,838
5,814,162
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого			
240.330
101.810		
Үйл ажиллагаа, ерөнхий удирдлагын зардал		
(1,267,888)
(1,908,232)
Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал			
-154.402		
-129.027
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг			
4,302,020
4,723,694
Орлогын татварын зардал				453.913		-404.011
Татварын дараах ашиг				3,848,107
4,319,683
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Сурталчилгаа
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө,
орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 10
дугаар сарын 26-ний өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна.
Оролцогчдыг 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14.00 - 17.00 цагийн хооронд
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа
хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд
тушааж баримтын нэг хувийг авчирна. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн
хуулийн гудамж-3, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон
сууц, барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 10 дугаар
сарын 26-ний өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг
2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14.00 - 17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн
авах боломжгүйг анхаарна уу.
Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд тушааж
баримтын нэг хувийг авчирна. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн
гудамж-3, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ
хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 цагт
тус газрын 400 тоот өрөөд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 11 дүгээр сарын
12-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
газрын 100 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг
анхаарна уу.
Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд тушааж
баримтын нэг хувийг авчирна.
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

ДАРААХ ХӨРӨНГИЙГ ДЭЛГҮҮРИЙН ЖУРМААР БОРЛУУЛНА
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn
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Greenhouse farmers to enjoy
nighttime electricity tariff

Four companies account for majority of MSE market cap

Mongolia plans to harvest
425,000 tons of wheat

Secretary of Foreign Ministry
receives U.S Charge d'affaires

Cabinet studies opportunities to transport
grains by rails.

Market capitalization of these four companies
totals MNT 1.7 billion.

Mongolia’s domestic demand for wheat is
around 320,000 tons.

Sides announced 2019 as a Mongolian-American Youth year.

ZGM: highlights
Politics

Cabinet approves the Minister
of Road and Transport Develop
ment Sodbaatar Yangug to nego
tiate on the draft of “Convention
on Simplification of Passenger,
Baggage, and Luggage in
International Railways”.

Flour producers to be granted
discounted loan on wheat purchase

Joint working group of the
justice ministries of Mongolia
and Russian Federation on Crossborder Region Cooperation
convenes its regular session.
Mongolia and Russia discussed
to further cooperate on
combating terrorism and drug
trafficking.

Economy

LendMN NBFI JSC presents its
financial and operational report
for the third-quarter. Number
of customers increased by 30
percent quarter over quarter
(qoq), to 71,183, earning a
total of MNT 1.8 billion for
sales revenue, which is up 19.4
percent qoq.
Top 20 Index decreases 0.02
percent, to 20,476.32 points. MSE
A Index grows 0.08 percent, to
9,818.95 points. MSE B Index falls
1.59 percent, to 8,843.91 points.
Market cap stands at MNT 2.4
trillion.

Society

The 42nd Session of the
Management Committee of the
Asia-Pacific Telecommunity (APT)
is being held in Ulaanbaatar
on October 9-12. Over 100
high-ranking officials of public
and private organizations in ICT
sector of APT member countries
are taking part in the event.
Ganzorig Regzendorj, General
Director of Magnai Trade Group
LLC who got detained this week,
was released yesterday as no
request was issued for further
detention.

Cabinet decides
to favor domestic
production over
import wheat
and flour
Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM
Chief of Cabinet Secretariat
Zandanshatar Gombojav presented
the results of Prime Minister
Khurelsukh Ukhnaa’s visit to
Tuv, Selenge and Darkhan-Uul
aimags during the Cabinet meeting

president.mn©

yesterday and ordered to study
the opportunities to grant interest
rate discount to flour producers on
wheat purchase.
In case a situation emerges to set
quota on wheat and flour imports,
the Cabinet decided to favor
domestic flour production. Related
ministers were also ordered to
involve greenhouse farmers to
the nighttime electricity tariff
discount, enable rail transport to
grain and increase the number of
harvest trucks.
Furthermore, the Cabinet
resolved to repair the harvest
route road of Selenge aimag from
the Government’s reserve fund
and mobilize military units for
harvesting. Minister of Health

Sarangerel Davaajantsan will be
responsible for funding the current
and fixed costs steered from the
increased workplaces following
the completion of Health Care
Center expansion of Bayangol
soum, Selenge aimag.
Advance Passenger
Processing to be
installed at new airport
Later on, the Cabinet decided
to install the Advance Passenger
Processing (APP) system at the
new airport in Khushig Valley.
Officials viewed that APP will
improve border inspections,
information exchange of public
bodies and national capacity to
fight against terrorism.

The APP confirms the passen
ger’s information from the Wanted
Persons List of Interpol, No Fly
List and other databases, such as
visa, and send the information
to local law enforcers within
three seconds once the passenger
purchases the flight ticket. The
system is used in over 70 countries
around the globe.
Completion of
Government’s Action
Program stands
at 47 percent
As of the first half of this
year, the completion of the
Government’s Action Plan for
2016-2020 stood at 47.2 percent.

Particularly:
Policy on Overcoming Econo
mic Difficulties-55 percent;
Policy on Sustainable Econo
mic Growth-39.8 percent;
Social Policy-46.5 percent;
Environmental and Green
Development Policy-44.1
percent;
Governance Policy - 49.7
percent.
All government bodies were
ordered to intensify the sluggish
actions and complete the target
level by the end of this year.
Additionally, actions that are
slowing due to lack of investment
will be financed from the state
budget, foreign loan aids, as well
as private sector investment.

Stock market
APU JSC
(by units)

574.77

Gobi JSC
(by units)

580

34k

560

33k

540

32k

520
IX.11

X.9

MSE TOP-4 firms account for
63 percent of market cap
The market capitalization of
Mongolian Stock Exchange (MSE)
stands at MNT 2.4 trillion as of
yesterday. This is the total value
of around 220 private and stateowned entities; however, only four
companies account for 63 percent
of this amount.
MSE market cap hit a 10-year
record this year and the abovementioned four companies make
up a total of MNT 1.51 trillion.
Top-4 and their market cap
(Oct 10th, closing price):
APU JSC (MSE:APU)
MNT 611.7 billion;
Tavan Tolgoi JSC (MSE:TTL)
MNT 405.5 billion;
Gobi JSC (MSE:GOV)
MNT 405.5 billion;
MIK Holding JSC (MSE:MIK)
MNT 262.9 billion;
All four are listed in MSE Tier-I.
A total of 13 companies are listed
in this tier, while 42 publicly
traded firms are currently in Tier
II and 144 in Tier III.
Breaking down the market cap
by tier, the Tier I totals MNT 1.7

billion, which accounts for 73.6
percent of total MSE market cap,
Tier II - 19.5 percent and the rest
comprise of Tier-III listed entities.
Top of the list of each tier
(Oct 10th, closing price):
Tier I - APU JSC (MSE:APU)
MNT 611.7 billion;
Tier II - LendMN NBFI JSC
(MSE:LEND)
MNT 60.1 billion;
Tier III - Euroasia Capital
Holding JSC (MSE:SUN)
MNT 60.1 billion.

Tier-I firms-73.6%
Tier-II firms-19.5%
Tier-III-6.9%

33.7k

Tavan Tolgoi JSC
(by units)

7.7k

8k
7.5k

31k
IX.11

X.9

7k
IX.11

X.9

agriculture

Mongolia looks to export grain
Preliminary harvesting balance
estimates to gather 450,000 tons of
grain and 425,000 tons of wheat
nationwide. Ministry of Food,
Agriculture and Light Industry
(MMHI) informed that the amount
is enough to sustain for domestic
consumption.
Mongolia’s domestic demand
for wheat is around 320,000 tons
and the surplus harvest can be
exported. Potato harvest totalled

151,000 tons, which is enough to
preserve domestic consumption
in full.
Last year, harvest plunged and
over 200,000 tons of grains were
imported to sustain demand. Over
500,000 tons of grains were sowed
this year with a plan to self-sustain
public consumption and export.
Tumen But LLC, which is
harvesting in Selenge aimag,
detailed that the company has the

necessary technology and capacity
to harvest over 1,000 hectares
of area; however, the harvest is
under a delay as high precipitation
is requiring dry up process. A
spokesperson of the company
highlighted, “Import quota needs
to be set on grain until harvesting
is over. Local harvesters can build
up reserves this way.”
According to the MMHI,
herders have reserved 895,900

tons of pasture, 353,100 tons of
fodder, 21,500 tons of green feed,
29,300 tons of salt as of October 7.
Compared with the initial plan, the
preparation of hay and fodder is 70
percent complete, growing 11.6
percent from last week. Breaking
down to provinces, the completion
rate of Arkhangai, Bayan-Ulgii,
Bulgan, Orkhon, Khovd and
Khuvsgul aimags stand above 80
percent.

foreign relations

Mongolia and U.S mark 2019 as Youth Year: Facebook Forum may take place
State Secretary of the Ministry
of Foreign Affairs Davaasuren
Damdinsuren receives the head
of the Bureau of East Asian and
Pacific Affairs within the United
States Department of State
and Charge d'affaires Patrick
Murphy, during which the
sides acknowledged people-topeople relations as an important
impetus in bilateral relations and
announced 2019 as a MongolianAmerican Youth year.
Parties emphasized the
developing bilateral relations and

expressed their satisfaction over
the Prime Minister Khurelsukh
Ukhnaa’s visit to the United
States at the beginning and
exchanged views on bilateral
relations, cooperation, regional
and international relation issues.
One of the key discussion
at the meeting was upcoming
events in connection with the
Prime Minister’s visit, namely
consultative meetings political,
trade, investment, defense and
energy, which may be held in
late-2018 and early-2019.

Mr.Murphy expressed his
satisfaction over Mongolia’s
participation in the Ministerial
Conference to Advance Religious
Freedom, held in Washington in
July, and works being implemented
in this regard.
He congratulated Mongolia
for the appointment of the
Ambassador-at-Large for
Religious Freedom and for hosting
the Asian Buddhist Conference
for Peace in 2019, and pledged to
cooperate in these regards.
Acknowledging people-to-

people relations as an important
impetus in bilateral relations, sides
announced 2019 as a MongolianAmerican Youth year and decided
to co-organize the Facebook
Forum for Youth in 2019.
State Secretary Davaasuren
Damdinsuren expressed his
appreciation to the volunteers of
Peace Corps for their contribution
in deepening and developing
bilateral relations, and his
willingness to cooperate further.
He then invited the Peace Corps
authorities to Mongolia.
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Өдрийн хэмнэл
ОНЦЛОХ үзвэр

ТВ ХӨТӨЛБӨР

Орчин үед амилсан “Севилийн үсчин”

07.00 ”Өглөө” хөтөлбөр /шууд/
09.50 “Маамуу” хүүхдийн
хөтөлбөр

14.00 “Ухаарч амьдрах хорвоо”
ОАК 34 дүгээр анги

Морин хуурын чуулгын шинэ
улирлын нээлт
Хэзээ: 2018.10.13-14-ний 19.00 цагт
Хаана: Улсын филармони
Тасалбарын үнэ: ^ 25 мянга

П.И.Чайковскийн “Хунт нуур” балет
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2018.10.14-нд 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-30 мянга

15.00 Defacto мэтгэлцээн
22.10 “Эх өв: Дуутай хуруу”
22.45 “Өөдрөг залуус” ОАК 3
дугаар анги

07.00 “Технологийн шийдэл”
нэвтрүүлэг

Б.Шаравын “Чингис хаан” дуурь
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2018.10.26-27-нд 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-20 мянга

“Кармен” дуурь
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2018.10.13-нд
Тасалбарын үнэ: ^ 10-30 мянга

11.30 “Алсын хараа”
нэвтрүүлэг

14.00 “Алтны форум”
20.30 “Эврика” нэвтрүүлэг
21.00 “Мөнгөний урсгал”
хөтөлбөр

22.00 “Дэвид Рубенштэйний
шоу” нэвтрүүлэг

зуунаар наашлуулан, дэлхийн эдийн
засаг, соёлын үсрэнгүй хөгжлийн
зуун болох XIX зуунд болгон
хөрвүүлэн тавьж буйгаараа онцлог.
УДБЭТ-ын уг шинэ бүтээлд уран
сайхны удирдагч А.Дашпэлжээ,
найруулагч С.Монти, удирдаач
Ц.Гансүх, ерөнхий зураач Г.Ганбаатар
нар ажиллаж байна. “Севилийн
үсчин” дуурийг анх 1816 онд Италийн

УДБЭТ-ийн шинэ улирлын нээлтийн
тоглолтод дэлхийн хамгийн
алдартай хошин дууриудын нэг
Ж.Россинийн “Севилийн үсчин”
бүтээл багтжээ. Уг дуурийг Италийн
нэрт найруулагч Стефано Монтигийн
цоо шинэ тавилтаар үзэгчдэд хүргэх
юм. Энэ алдарт бүтээл 200 орчим
жилийн өмнө зохиогдсон. Харин
энэ удаа дуурийн үйл явдлыг бүтэн

нэвтрүүлэг

“Чамайг тойрон эргэлдэнэ” тоглолт
Хаана: UB Palace
Хэзээ: 2018.10.12-нд
Тасалбарын үнэ: ^ 20 мянга

“Аржентина” театрт тогложээ. 200
гаруй жил тайзнаа амьдарсан уг
дуурь дэлхийн олон театрт өөр өөр
найруулга, өнгө төрхтэйгээр үзэгч
олонд хүрч, тайзнаа хамгийн олон
удаа тоглогддог дуурийн жагсаалтын
тэргүүнд бичигдсээр байна. Энэ
сарын 20-нд 17.00 цагт болох уг
дуурийн тасалбар 10-20 мянган
төгрөгийн үнэтэй.

ЗГМ: Үгийн сүлжээ
08.00 “Дөрвөн өнгө” цаг

1

09.40 “Аугаа уран зургууд”

6

агаарын хөтөлбөр
цуврал нэвтрүүлэг

11.20 “Үүнийг хэрхэн хийдэг

ЗГМ: СүдоКҮ

3

7

10

вэ” нэвтрүүлэг

14.00 “Гал тогоо” шоу нэвтрүүлэг

2

4

8

5

ёслол (... тавих)
11. Уруулын доод
сахал
12. Ачийн хүүхэд
13. Олон улсын
хамгийн том
байгууллага
(товчилсон нэр)

9

12

11

13

14

20.40 “Аяыг таа” шоу нэвтрүүлэг
22.00 “Ээж” ОАК 31 дүгээр анги

07.00 “Өнөө өглөө” хөтөлбөр

түрүүлсэн азарганы
нэр ... халзан
9. Тортог
10. Нийслэлийн
баруун талын
хайрхан уулын нэр
14. Шүүх хуралд
оролцдог субьект
15. Шээс

Хөндлөнгөөр:
1. Бөхийнхний
тэмцэл, маргааны
талбар болоод
буй газар
6. Уул усны эзэн
савдаг
7. "Ажнай"
Бат-Эрдэнийн
Их хурд, улсын
баяр наадамд

15

БОСООГООР:
1. Улсын баяр наадмын
хурдан морины
уралдааны дээд гурван
насанд түрүү авч,
морьдынхоо хөшөөг
босгуулсан тод манлай
уяач Г.Батхүүгийн

соёолон хүлгийн нэр
2. Ижил
3. Дэлхийн хамгийн урт
мөрөн
4. Бууны эд анги
5. Өдөр тутмын сонин
7. ... хатан
8. Хуримын өмнөх

боловсруулдаг
эрхтэн
Ташуугаар:
7. Холбоо барих
хэрэгсэл
8. Ганц ёзоортой
шовх шүд
Өмнөх дугаарын хариу / 10.10
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10.30 “Муу залуус” СОАК 9
дүгээр анги

14.00 “Монгол тулгатны 100
эрхэм-Д.Сосорбарам”

ЦАГ АГААР

15.30 “Гранд зочид буудал”

X.12
12o 6 м/с
-1o 5 м/с

21.00 “Ороод гараач” /season-2/
УВС

13o
0o

ЗАВХАН
ХОВД

Зурхай

14o
-3o

15o
1o

БАЯН-ӨЛГИЙ

13
-2o

10o
-3o

Аргын тооллын аравдугаар сарын
11, Бархасвадь гараг. Билгийн
тооллын 2, Хонгорцог одтой,
улаан хулгана өдөр.
Өдрийн наран 07.06 цагт мандан,
18.12 цагт жаргана. Тухайн өдөр
бич жилтнээ аливаа үйл хийхэд
эерэг сайн ба үхэр, луу, хонь, нохой
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр буян
номын үйл эхлэх, дээдсээс халамж
хүсэх, лам хувраг болох, багш шавь
барилдах, номын абшиг авах, шинэ
гэр ба байр авах, угаал үйлдэх,
хүүхэд үрчлэн авах, улааны үйл,
хур оруулах, дарханы үйлд сайн.
Төлөг тавих, морь уралдахад муу.
Өдрийн сайн цаг нь хулгана, үхэр,
туулай, морь, бич, тахиа болой.
Хол газар яваар одогсод зүүн
зүгт мөрөө гаргавал зохистой. Үс
шинээр үргээлгэх буюу засуулахад
тохиромжгүй.

14o
-1o

15
-4o

o

o

12
-3o

o

14o
-3o

ГОВЬ-СҮМБЭР

ДУНДГОВЬ

11o
-1o

15o
-2o

ХЭНТИЙ

11o
-2o

ӨВӨРХАНГАЙ
БАЯНХОНГОР

ДОРНОД

ТӨВ

АРХАНГАЙ

13
-1o

16
1o

15o
0o

o

o

Багавтар үүлтэй

СЭЛЭНГЭ
БУЛГАН

ГОВЬ-АЛТАЙ

Билгийн тооллын 2
Намрын адаг хар нохой сарын нэг
цагаан мэнгэтэй, улаан хулгана
өдөр
Үс засуулбал: Хэл, ам, хэрүүл
тэмцэл ирнэ
Наран ургах, шингэх: 07.06-18.12
Барилдлага: Хүчин төгсөх
Шүтэн барилдлага: Төрөхүй
Суудал: Ус

13o
-1o

ХӨВСГӨЛ

Багавтар үүлтэй

X.15
14o 6 м/с
-1o 5 м/с

ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН

15 дугаар анги
дугаар анги

Багавтар үүлтэй

Үүлшинэ

Багавтар үүлтэй

испани ОАК 18 дугаар анги

X.14
13o 6 м/с
-0o 5 м/с

X.13
11o 6 м/с
-1o 5 м/с

12o
-2o

СҮХБААТАР

12o
-4o

12o
-2o

ДОРНОГОВЬ

12o
-3o

ӨМНӨГОВЬ

14o
1o

фото агшин

Эрдэнэ оюу элэгдэх тутам өнгө ордог бол эмнэг морь унах тусам явдал ордог.

Б.Хасуй / ЗГМ©
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(Өмнөх дугаарын хариу)

X.11
13o 7 м/с
-1o 5 м/с

Улаанбаатар

21.30 “24” ОАК /season-5/ 8

“Би эндээс явахгүй” драмын жүжиг
Хэзээ: 2018.10.12-14-нд
Хаана: УДЭТ
Тасалбарын үнэ: ^ 10-25 мянга

2018.10.11, ПҮРЭВ ~ №200 (999)

Засгийн газрын мэдээ Сонин

Сурталчилгаа
Парис, Москва, Лондон зэрэг их гүрний нийслэлүүд хотынхоо өнгө төрх, улсынхаа хөгжлийн
тусгал болсон дагуул хотхонтой байдаг. Хот доторх хот болох зорилготой бүтээн байгуулалтын
ажил талын Монголд хэдийн сууриа тавьсан билээ. Тодруулбал, Богд хан уулын өвөрт байрлах
“Бага тэнгэрийн ам”-нд шинэ цагийн Улаанбаатарын өнгө төрхийг илтгэсэн “Бага тэнгэр”
цогцолбор хотхон хэдийн сүндэрлэжээ. Өглөө бүр байгалийн сайхныг мэдрүүлэх хотхон бол
“Бага тэнгэр”. Энэ цагт бизнесийн ашиг хайж барилга байшин бүрийг хэдхэн алхмын зайтай
эгнүүлэн барих болсон.
Харин төвийн дулаан болон цэвэр усанд холбогдсон “Бага тэнгэр” цогцолбор таныг жинхэнэ
байгаль дунд тухлан амьдрах боломжийг өгнө. Сүхбаатарын талбайгаас ердөө 4-5 км зайтай “Бага
тэнгэр” цогцолбор Улаанбаатар хотын төдийгүй Монгол Улсын урдаа барих бүтээн байгуулалт
болж чаджээ.

“БАГА ТЭНГЭР ЦОГЦОЛБОР”

ТӨВИЙН ДУЛААН, ЦАХИЛГААН БОЛОН УСАН ХАНГАМЖИЙН
ЭХ ҮҮСВЭРТЭЙ ХОЛБОГДЛОО

ТӨВИЙН ДУЛААН БОЛОН ЦЭВЭР
БОХИР УСАНД ХОЛБОГДСОН НЬ
“БАГА ТЭНГЭР” ЦОГЦОЛБОРЫН
ДАВУУ ТАЛ
Бид цогцолборыг төвийн системтэй
холбож чадлаа. Төвөөс 21 километр
шугам сүлжээ татаж, төвийн цэвэр бохир
ус дамжуулах шугамд бүрэн холбогдсон
давуу талтайгаас гадна төвийн эрчим
хүчинд холбогдсон цахилгааны хоёр
эх үүсвэртэй цорын ганц хотхон бол
“Бага тэнгэр” хотхон мөн. 2018 оноос
эхлэн төвлөрсөн дулаан, ус хангамжид
холбогдон хотын төвөөс 6км-т, утаанаас
хол, үзэсгэлэнт байгальд жилийн 4
улиралд тав тухтай амьдрах бүхий л
нөхцөлийг бүрдүүлж чадлаа. “Бага тэнгэр”
цогцолборт амьдрах нийслэлчүүдийнхээ
тав тухыг хангахын тулд инженерийн
шугам сүлжээний талаар дараах
шийдлүүдийг бүтээн байгууллаа.
1. Төвийн дулаан хангамжаас орчин
үеийн иж бүрэн, автомат тоноглол
бүхий дулааны нэгдсэн ЦТП болон
дээд бүсийн хэрэглэгчдийг хангах 2ш
өргөлтийн насос бүхий ЦТП-нүүдийг
барьж байгуулсан.
2. Цогцолборын доторх барилга
бүрийг хангахын тулд ф300-ф32мм-н
хэмжээтэй 28,5 км төв болон салбар
шугам, ф400-ф25мм-ийн хэмжээ
бүхий цэвэр усны 19,8 км түгээлтийн
ба эргэлтийн шугамууд, ариутгах
татуургын ф300-ф100 мм-ийн 9 км
шугамын угсралтыг хийж гүйцэтгэн
ашиглалтад оруулжээ.
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ БОЛ
ҮР ХОЙЧДОО ӨВЛҮҮЛЭХ
БАЯЛАГ МӨН
-Бага тэнгэр цогцолбортой хаяа
нийлэн Их тэнгэрийн аманд Монгол
төрийн гурван өндөрлөг амьдардаг.
Магадгүй энэ утгаараа танай хотхоныг
амбийцтай, нэр төрөө хүндэтгэдэг
эрхмүүд сонгодог байх?
-Монголын томоохон бизнес
эрхлэгчид, гэр бүлдээ хайртай хэн бүхэн
манай хотхоныг сонгодог. Богд ууланд Их,
Бага, Дунд тэнгэр байрладаг гэж үздэг.
Их тэнгэрийн аманд Монголын төрийн
өндөрлөгүүд тухалдаг бол бизнесийн
өндөрлөгүүд Бага тэнгэрийн амыг сонгон
амьдарч байна. Улаанбаатар хотын цэвэр
усны нөөц болох Туул голын ай сав газрыг
Дунд тэнгэр хэмээдэг. Мөн манай хотхоны
орон сууц бол үр хүүхдэдээ өвлүүлж буй
хамгийн том, үнэтэй хөрөнгө оруулалт бас
үнэт өв гэдгээрээ ялгарна.
-Үл хөдлөх хөрөнгө өвлүүлэх гэдэг
их чухал. Монголчуудын хувьд
үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах,

өвлүүлэх ач холбогдлыг хэдийн
ухамсарладаг болсон?
-Тиймээ, би тантай санал нэг байна.
Амьдралын үнэ цэнийг ухаарсан хүн
үнэтэй машин, үнэтэй цаг, элдэв брэндийн
хувцас гэхээсээ илүү амьдрах орчин,
өөрийнхөө үргэлжлэл болсон гэр бүл,
үр хүүхэддээ хөрөнгө оруулалт хийхийг
зорьдог болсон цаг үе ирсэн байна. Үл
хөдлөх хөрөнгө гэдэг бол өнөөдөр элээж
дуусах хувцас биш энэ бол ирээдүйн үе
дамжсан баялаг мөн. Тиймээс үл хөдлөх
хөрөнгө авахдаа насны хөрөнгөө, үр
хүүхдийнхээ амьдралын баталгааг бэлдэж
байгаагаа ухамсарлах шаардлагатай.
-Улаанбаатарын ойр орчим олон
хотхон хаус хороолол баригдсаар
байна. Тухайлбал Нүхт, Зайсангийн
аманд байгаа барилгууд. Хүн нэг
насны хийгээд үр хүүхэддээ өвлүүлэх
үл хөдлөх хөрөнгө авах бас нэгэн
шалтгаан бол чанар. Танай хотхонд хөл
тавихад чанар “үнэртэж”, “мэдрэгдэж”
байна?
-Нүхт, Зайсангийн аман дахь орон
сууцууд цэвэр ус, бохирын систем,
төвийн дулаан, авто замын сүлжээ
гэсэн орон сууцны дэд бүтцийн үндсэн
үзүүлэлтийг хангаагүйг бүгд мэднэ.
Түүнчлэн сууршлын эдгээр бүсэд гэр
хороолол төвлөрсөн учраас хөрсний
бохирдол өндөр хувьтай гардаг. Бид
өнөөдөр Улаанбаатар хотын агаарын
бохирдлын талаар түлхүү ярьдаг
ч хөрсний бохирдлыг орхигдуулж
байгаа нь харамсалтай. Гэтэл хөрсний
бохирдол, байгаль орчин хүний эрүүл
мэндэд асар их хор хөнөөлтэй бөгөөд
ундны усыг бохирдуулдаг. Зайсан,
Нүхтийн амны хөрсний бохирдол байх
ёстой хэмжээнээс хэтэрсэн. Ялангуяа
бохирын системээ шийдвэрлээгүй учраас
тэр орчимд хүн амьдрахын аргагүй
үнэр шингэсэн, халдварт шар өвчин
гарах өндөр магадлалтай хэсэг хэмээн
мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас
анхааруулсан газар юм. Мөн Зайсанд
хүүхдийн хорих анги байсан учраас
орчны сөрөг энергитэй бүс гэж хэлж
болно. Учир нь эрх чөлөөгөө хасуулсан
хүн аз жаргал, баяр баясалгүй болдог
бөгөөд түүнийг дагасан харамслын
энергийг ямар ч хүчтэй аура засаж
чаддаггүй. Хэдийгээр хорих ангийг
нүүлгэн шилжүүлсэн ч бараан сүүдэр,
сөрөг энерги нь арилаагүй орчинд гэр
бүл, үр хүүхэдтэй амьдрах сайхан гэж үү.
Монголчууд орон гэрээ барихдаа бууриа
шинжиж, өрх гэрээ барьдаг заншилтай.
Улаанбаатар хотод Гандан, Их тэнгэр, Бага
тэнгэр гэсэн аравнайлсан гурван газар
бий. Сайн энергийн ундаргатай нутаг гэж
эрт эдүгээгийн мэргэд Бага тэнгэрийн
аманд бясалгадаг байжээ.

ХАРИЛЦАГЧИДДАА 300-1200 МКВ
ХАУСЫГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА
Бид 300-1200 метр квадрат талбайтай
хаусыг харилцагчиддаа санал болгодог.
Айл бүрт 2-8 автомашины зогсоолтой
граж төлөвлөсөн. Улаанбаатар хотын
хэмжээнд хамгийн зөв төлөвлөлттэй хоёр
хотхон бий. Төвийн системд холбогдсон
байна гэдэг урсгал зардал хэмнэдгээрээ
давуу талтай. Мөн Богд Хан уулын уснаас
өглөө бүр хүртэнэ гэдэг бол өөрөө их
аз. Богд Хан уулын ус рашааныг оюун
ухааны хүчийг агуулдаг гэж үздэг бөгөөд
төрийн өндөрлөгүүд энэхүү уулын уснаас
ундаалж ирсэн түүх бий. Иймээс энэ их
түүхтэй ариун дагшин газар усны хүч,
уулын энерги, байгалийн хүчийг мэдрэн
амьдарна гэдэг их ховор завшаан
төдийгүй их боломж гэж харж байгаа.
“БАГА ТЭНГЭР” ЦОГЦОЛБОРЫН
85 ХУВЬ НЬ БАЙГАЛЬ 15 ХУВЬ НЬ
БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ
-Сүүлийн үед алга дарам газар
олдвол ямар ч амарч зугаалах зай
талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай
гаргалгүй барилгуудыг шахаад
барьчихдаг болсон. Нийслэлийн эргэн
тойронд гаднаа зогсоолгүй барилгууд
олон байна. Танайх энэ асуудлыг их
анхаарсан нь илт байна?
-Зөв олж харжээ. Цогцолборын нийт
газрын 15 хувийг барилгажуулж, 85
хувийг нь байгалийн унаган төрхийг
нь хадгалж үлдээсэн. Хүн аз жаргалтай
амьдарна гэдэг хэрэм мэт хүйтэн
хашааны цаана, юу дуртайгаа хийхийг
хэлдэггүй. Харин байгаль дэлхийгээ харж
баясан, аз жаргалаа бусадтай хуваалцан,
тав тухтай аюулгүй орчин бүрдүүлэхийг аз
жаргал гэдэг. Бид тийм л орчинг бүрдүүлж
чадсан.Тухайлбал Их, Бага тэнгэрийн
амны хооронд орших хадан цохион
дээр согоо, гуа марал, бортого малгай,
ээтэн гутал, нөмгөн дээлтэй бүсгүй хүний
дүрс, бугын сүг зургаас гадна монгол
бичгээр “Мөнх тэнгэрийн хүчин суу
залийн ивээлд” гэсэн бичгийн дурсгал
бий. Бид үүнийг огт хөндөлгүй соёлын
өвөө дээдлэн бүтээн байгуулалтын ажлаа
хийлээ.
“СТРЕСС БҮҮ ХУДАЛДАН АВ, ЗӨВХӨН
АЗ ЖАРГАЛД МӨНГӨӨ ЗАРЦУУЛ”
-Шинэ байр авсан нэг бүсгүй “Би
стресс худалдаад авчихлаа” гэж ярьж
байсан. Нээрээ л амрах, өглөө алхах,
хүүхэд тоглох талбайгүй ажлаа тараад
хэдэн цаг түгжирч явна гэдэг маш их
стресс дагуулна шүү?
-Улаанбаатарчууд дэд бүтцээ шийдвэр

лээгүй газраас “стресс” худалдан авдаг
одоо ч авсаар л байна. Барилгын дэд
бүтцийн системээ шийдэж чадаагүй
газар барилга барина гэдэг байж
боломгүй зүйл. Ашгийг эхэнд тавилгүй
хүнээ бодсон бүтээн байгуулалт хийх
нь бидний зорилго. Бид хотхоны
оршин суугчдын ая тухыг хангаж клуб
хаус, долоон төрлийн спортын талбай,
хүүхдийн тоглоомын найман талбайг
хийж гүйцэтгэсэн. Дэлхийн стандартыг
хангасан газрын теннисний талбайд
Азийн өсвөр үеийн аварга шагаруулах
тэмцээн хоёр жил боллоо. “Эрүүл биед
саруул ухаан оршино” гэдэг. Бид өсвөр
насны оршин суугчиддаа чөлөөт цагаа
зөв боловсон өнгөрүүлэхэд нь зориулж
дэлхийн стандартад нийцсэн хөлбөмбөг,
талбайн теннис, сагсан бөмбөгийн талбай
байгуулсан. Эзэгтэй нартаа зориулж гоо
сайхны салон, дэлхийд 18 байдаг IMAX
Home театр, СПА, саун, массажны газар
бүхий клуб хаус бий. Мөн дугуйн болон
уулын зам, ойн цоорхойд барбекью хийх
зориулалтын талбай, ойн зам, хүйтэн
горхи, өглөө бүр ууланд алхах гээд ая
тухтай, аз жаргалтай амьдрах бүхий л
орчныг цогцлоож чадсан.
ТӨРИЙН ӨНДӨРЛӨГҮҮД “ИХ
ТЭНГЭРИЙН АМАНД” ,
БИЗНЕСИЙН ӨНДӨРЛӨГҮҮД
“БАГА ТЭНГЭРИЙН АМАНД”
-Төрийн өндөрлөгүүд амьдардаг
“Их тэнгэрийн ам”-ыг хамгийн цэвэр
агаартай гэдэг. Өвлийн улиралд ч
Улаанбаатарын утаанаас ангид байдаг.
Салхины хагалбартай учир. Бизнесийн
өндөрлөгүүд амьдрах болсон “Бага
тэнгэр” цогцолборыг ч мөн адил
салхины хагалбартай гэдэг?
- Богд Хан уул нь Хэнтийн нурууны
өмнөд хэсэг, ойт хээр болон хээрийн
бүсийн зааг, шинэсэн ойн өмнөд хил
бөгөөд Улаанбаатар хотод цаг агаарын
таатай орчинг бүрдүүлэхэд нөлөө
үзүүлдэг. Туул гол Улаанбаатар хотоос
ирэх утааг хаах хөшиг болдог. Түүнчлэн
утаа нэвтэрдэггүй байгалийн нэгэн
тогтоц нь Их, Бага тэнгэрийн амны дунд
орших салхины хагалбар юм. Монгол
орон баруун хойноосоо салхилдаг ч
салхины хагалбарт цохиулсан салхи
өмнөөсөө хойшоо зүглэж, чиглэлээ
өөрчилдөг байна. Манай улсад Богд
уулнаас гадна Бурхан халдун уулыг
салхины хагалбартай гэдгийг хүн бүр
мэдэх байх. Эдгээр салхины хагалбартай
бүст агаарын бохирдол гэсэн ойлголт
огт байхгүй. Хамгийн цэнгэг агаартай
байдгаараа онцлог. Тиймээс ч эртнээс
эхлэн төрийн гурван өндөрлөгөө энэ
хэсэгт суурьшуулсан нь учиртай.

“Бага тэнгэр” цогцолборын талаар мэдээлэл авах утас: 9911 2047
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Австрали улс
нүүрсийг халах НҮБ-ын
уриалгаас татгалзав

Жэми Смит
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
тухай Парисын гэрээний зорил
тыг зөрчсөнөөс үүдэж болзошгүй
гамшгаас сэрэмжлэхийн тулд
2050 он гэхэд нүүрсний хэрэглээг
зогсоох талаар эрдэмтдийн
уриалгыг Австрали улс няцаалаа.
Дэлхийд нүүрсний экспортоор
тэргүүлэгч тус улсын удирдагчид
НҮБ-ын Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн Засгийн газар
хоорондын зөвлөлөөс гаргасан
нүүрсийг цахилгаан үйлдвэрлэлд

ашиглахыг зогсоох тухай зөвлөм
жийг “хариуцлагагүй” гэж шүүм
жилжээ. Канберра түүнчлэн хү
лэмжийн хийн ялгаруулалтыг
багасгахаас илүүтэйгээр дотоо
дын цахилгааны үнийг хямдруу
лах зорилтыг эн тэргүүнд тавьж
буйгаа дахин мэдэгдсэн байна.
Уул уурхайн яаманд ажиллаж
байгаад Австралийн Байгаль
орчны сайдаар томилогдсон
Мелисса Прайс “2050 онд
нүүрсийг хална гэдэг нь нумаа
хэтэрхий чанга татсан хэрэг.

Тэр үед нүүрснээс хавьгүй илүү
сайн, цэвэр технологи бий болох
эсэхийг би хэлж мэдэхгүй байна.
Ийм зүйл ярих нь хариуцлагагүй
явдал” гэжээ. Австрали ийнхүү
эсэргүүцэж буйг цахилгаан,
эрчим хүчнийхээ гуравны хоёрыг
нүүрснээс гаргадаг, 2017-2018
оны санхүүгийн жилд 61 тэрбум
австрали долларын өртөгтэй
нүүрс экспортолсон зэргээр
тайлбарлаж болно.
Хүлэмжийн ялгаруулалтыг
бууруулах санал үндэсний

эдийн засагт сөрөг нөлөөтэй
үед уур амьсгалын асуудлаарх
уриалгыг дэлхийн удирдагчдаар
дэмжүүлэхэд ямар бэрхшээлтэй
нь эндээс харагдана. Түүнчлэн
Австралид нүүрсний лобби
маш хүчтэй хэвээр бөгөөд
улс төрийн намуудад хандив
өргөж, телевизээр идэвхтэй
сурталчилгаа явуулдаг. НҮБын зөвлөмжийг гаргахад 91
эрдэмтэн оролцож даваа гарагт
тайлангаа танилцуулсан юм.
Үүнд дурдсанаар энэ зууны

Өмнөд Африкийн Сангийн сайд авлигад
сэжиглэгджээ

Энэтхэгт гангийн үйлдвэрийн түймэрт есөн
хүн амь үрэгдэв

Жозеф Коттери
Өмнөд Африкийн Сангийн сайд Нхланхла Нене тэрбумтан
Гуптагийн гэр бүлтэй холбоотой хэмээн сэжиглэгдсэн
учир ажлаа өгөхөд хүрлээ. Ерөнхийлөгч Рамафоза энэ
талаар ярихдаа сайн удирдлагын төлөө түүнийг огцруулж
байна гэжээ. Өмнөх Ерөнхийлөгчийн үед авлигын хэрэгт
оролцсон гэгддэг Гуптагийнхантай ямар холбоотой байснаа
мэдээлэхээс татгалзсан тул Сангийн сайд олон нийтийн
шүүмжлэлтэй тулгарсан байна. Авлигын эсрэг тэмцэх,
улсын санхүүг тогтворжуулах уриан дор Ерөнхийлөгчөөр
сонгогдсон Рамафозагийн нэр хүндэд энэхүү дуулиан цохилт
боллоо.

Саймон Мунди
Энэтхэгийн хамгийн том гангийн үйлдвэрт гал гарч, хүний
амь үрэгдсэн явдал тус улсын аж үйлдвэрт аюулгүй байдлын
стандарт тааруухан байгааг харууллаа. Энэтхэгийн Steel
Authority хэмээх хоёр дахь том компанийн төлөөлөгч Бхилай
үйлдвэрт ээлжит засварын ажлын үеэр гал алдсаны улмаас
есөн хүн үрэгдэж, 14 хүн шархадсаныг мэдээлэв. Засгийн
газрын эзэмшилд байдаг Мумбайд бүртгэлтэй тус компанид
АНУ, Голланд зэрэг улсын компаниуд мөн хувь эзэмшдэг.
Ерөнхий сайд Моди уг үйлдвэрт зочилж, Энэтхэгийн
үйлдвэржилтийн үлгэр жишээ хэмээн ярьснаас хойш дөрвөн
сарын дараа ийм осол гарлаа.

эцэс гэхэд дэлхийн дулаарал
жилд дунджаар цельсийн гурван
хэмд хүрэх бөгөөд энэ нь манай
гараг дээрх амьдралыг сүйтгэж
болзошгүй түвшин гэнэ.
Шүрэн арлууд хоёр хэмийн
дулааралд устах боловч Парисын
гэрээний дагуу уг хэмжээг
1.5 хэмд барьж чадвал зарим
нь үлдэж болохыг эрдэмтэд
таамаглажээ. Дэлхийн хамгийн
том усан доорх шүрэн хадны
систем болох Их хаалт цохио
2016 болон 2017 оны үргэлжилсэн

их халууны дараа хэмжээнийхээ
хагасыг алдсан байна. Ийм
хөнөөлт үзэгдэл ч Канберрагийн
нүүрсний бодлогод өөрчлөлт
оруулсангүй. Австралийн Сан
гийн сайд Жош Фрайденберг
“Хэрэв бид нүүрсийг эрчим
хүчний тогтолцооноосоо хасвал
Австралийн зүүн эрэг гэрэлгүй
болно. Ийм энгийн үр дагавартай”
гэжээ.
Канберра хүлэмжийн хийн
ялгаруулалтын өсөлттэй тэм
цэхгүй байгаа нь нөгөө талаар Ли
берал үндэсний эвслийн популист
байр суурьтай холбоотой. Эвслийн
Засгийн газрын үед тус улс 2014
оны нүүстөрөгчийн татварыг
халсан анхны орон болов. Уг
арга хэмжээ хэдэн жилийн
турш ялгаруулалтыг багасгахад
нааштай нөлөө үзүүлсэн юм.
Уур амьсгалын мэргэжилтнүүд
Австрали улс 2030 он гэхэд хү
лэмжийн хийн ялгаруулалтыг
26-28 хувь бууруулах Парисын
зорилтыг үл биелүүлэх төлөвтэй
байгааг онцолж байна. Тус улсын
уур амьсгалын байгууллагын
захирал Кейт Макензи “Сүүлийн
цөөн жил ялгаруулалт бараг бүх
салбарт өслөө. Ялангуяа, 2014
оны нүүрстөрөгчийн бодлогыг
цуцалснаас хойш бүр нэмэгдсэн”
хэмээн тайлбарлажээ.
Тэрбээр “Австрали улсад
үндэсний эрчим хүчний ялга
руулалтын талаар уялдаатай
бодлого алга. Нүүрс шатаадаг
хуучин цахилгаан станцуудыг
солих явцад ийм бодлого
хэрэгжүүлэхэд хялбар баймаар
юм. Түүнчлэн тээврийн бодлого
гэх мэт салбарт бид жишихүйц
орнуудын ард хаягдаад
байна” хэмээн шүүм
жилсэн байна.

НҮБ дахь АНУ-ын Элчинг чөлөөллөө

Катрина Мансон
НҮБ дахь АНУ-ын төлөөлөгчдийн тэргүүн Никки Халей
Элчингийн албанаас чөлөөлөгджээ. Тэрбээр уг ажилд
орохын өмнө Өмнөд Каролина муж улсын захирагчаар
зургаан жил ажилласан юм. Хятагтай Халей төрийн ажилд
найман жил идэвхтэй зүтгэсний эцэст хувийн салбарт
шилжмээр байна гэв. Түүнийг БНН-ын консерватив хүрээнд
өсч буй улстөрч гэж үздэг боловч дараагийн сонгуульд ноён
Трамптай өрсөлдөхгүй гэж мэдэгджээ. Трамп, Халей нар
Цагаан ордны зууван танхимд зэрэгцэн сууж ярилцлага өгөх
үед тэрбээр “Би 2020 оны сонгуульд нэрээ дэвшүүлэхгүй.
Одоогийн засаг захиргааг дэмжинэ” гэж ээ.

Б.Акманы сан Starbucks-аас $900 саяын багц авчээ
Алистер Грей
Билл Акманы Pershing Square
сан Starbucks кофены сүлжээнд
бараг 900 сая ам.долларын багц
авснаар тус компанийн 20 том
хувьцаа эзэмшигчийн нэг болж
чадлаа. Хедж сангийн захирал
ноён Акман Нью-Йоркт болсон
хэвлэлийн бага хурал дээр
сүлжээний 1.1 хувьтай тэнцэх
багцыг мэдэлдээ авснаа хэлээд
ойрын гурван жилд уг хэмжээг
хоёр дахин өсгөхөө зарлав. Star
bucks-ын зөвлөлийн даргаар 36
жил ажилласан Ховард Шульц
албаа өгсний дараа сүлжээний

Starbucks-ын хувьцааны үнэ
(ам.доллараар)
62.50
60.00
57.50
55.00
52.50
50.00
47.50
XI

XII

I

II

III

IV

бизнес АНУ-д хумигдсан боловч
олон улсад өргөжин тэлж буй
цаг үед Акман эдний багцыг
сонирхож эхэллээ.
Тэрбээр Starbucks-ын хувьцаа
өсөхгүй байгаа бөгөөд ногдол

V

VI

VII

VIII

IX

X

ашгаараа буцаан хөрөнгө
оруулаад ч сүүлийн гурван
жилд хувьцаа эзэмшигчдэд тэг
өгөөжтэй байгааг дурджээ. Гэвч
саяхан томилогдсон ерөнхий
захирал Кевин Жонсон ком

панийн байдлыг сайжруулах
оролдлого хийж байгааг сай
наар үнэл
с эн байна. Ноён
Акман “Менеж
ментийн зөв
гүйцэтгэл хийвэл Starbucks-ын
бэрхшээлийг засах боломжтой”
гэв. Хятадад бизнесээ өргө
жүүлэх төлөвлөгөөний хувьд
Pershing Square-ын тооцоогоор
группийн дунджаас хоёр дахин
илүү орлого олно гэж үзэж байна.
Starbucks АНУ-д 14000 кофе
шоптой хэдий ч хедж сангийн
үзэж буйгаар Америкийн дундад
өрнөд болон өмнөд нутгуудад
сайн нэвтрээгүй байгаа аж. Энэ

нь бусад сүлжээний өрсөлдөөн
түүний дотор McDonald’s-ын
хямд үнээс шалтгаалсан бай
на. Түүнчлэн хэрэглэгчид
мөстэй, холимог Frappuccinos
брэн
дээс татгалзаж эхэлсэн
болон захиалгат үйлчилгээний
доголдлоос хамаарч байгаа аж.
Зургадугаар сард Starbucks
ирэх санхүүгийн жилд АНУ-д
нээх салбарын тоогоо цөөрүүлж,
150 кофе шопоо хаана гэж мэ
дэгдсэн. Үүний сацуу эдний
борл уул алтын таамаг шин
жээчдийнхээс доогуур байгаа.
Pershing Square дээд зэргийн

кофе анхаарал татсан ангилал
болсныг дурдаад эрүүл мэндийн
болон шинэ бүтээгдэхүүн АНУ
дахь бизнесийг сэргээнэ гэж
найдаж байгаагаа мэдэгджээ.
Hyatt зочид буудлын удирд
лагад ажиллаж байсан Патрик
Грисмер энэ долоо хоногт Star
bucks-д санхүүгийн захирлаар
томилогдлоо. Эдний хувьцааны
үнэ мягмар гарагийн арилжаанд
2.6 хувиар өсч, Сиэттлд төвлөр
дөг тус компанийн зах
зээлийн үнэлгээг 78.3
тэрбум ам.долларт хүр
гэжээ.
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Засгийн газрын мэдээ Сонин
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Эдийн засаг

“Тавантолгой”-н IPO гаргах
тохиромжтой цаг нь ирсэн
Хамгийн том
эрсдэл нь
протекционист
бодлого

зах зээлд гаргахаар зориод
буй. Одоо тохиромжтой үе нь
мөн үү?
-Засгийн газар боломжтой цаг
хугацааг харж, шаардлагатай
бүх судалгаа, шинжилгээг
хийсэн байх. Гэхдээ Монголын
макро эдийн засгийн байдлыг
харвал, энэ цаг үеийг ашиглах
нь тохиромжтой. Хамгийн
гол нь энэ хүрээнд үндсэн
зарчмуудаа баримтлах хэрэгтэй.
Тухайлбал, компанийн засаг
лалыг сайжруулж, хөрөнгийн
үнэлгээний системээ сайн хэрэг
жүүлэх нь чухал. Нөгөөтэйгүүр
IPO гаргах асуудлыг хариуцсан
баг, бүрэлдэхүүн маш чадварлаг
байх нь хамгаас чухал юм.

Дэлхийн банк
Монгол Улсын
2019 оны
эдийн засгийн
өсөлтийг
6.6 хувь гэж
тооцоолсон.

Ч.Баатар
ЗГМ
Дэлхийн банкны ахлах эдийн
засагч Жон Паскаль Нгаутай
Монгол Улсын эдийн засгийн
талаар ярилцлаа. Тэрбээр
Монгол Улсын Засгийн газрыг
төсвийн зардлаа танаж,
хэрэгтэй гэдгийг онцолсон юм.
-Дэлхийн банк Монгол
Улсын эдийн засгийн өсөлтийг
өөдрөгөөр төсөөлж байгаагийн
гол шалтгаан юу вэ?
-Өнгөрсөн оны сүүлчээс
эхлэн Монголын эдийн сэргэж
эхэлсэн. Энэ өсөлт цаашдаа ч мөн
үргэлжлэх хандлагатай байна.
Үндэсний статистикийн хорооны
мэдээлснээр Монгол Улсын
эдийн засаг 2018 оны нэгдүгээр
хагаст 6.3 хувь өссөн. Харин
хоёрдугаар хагаст огцом биш ч
Засгийн газрын таамгаас давсан
эерэг дүнтэй гарсан. Засгийн
газар 2017 оны нэгдүгээр хагаст
эдийн засаг 5.4 хувиар өснө гэж
тооцоолж байсан бол хоёрдугаар
хагаст 5.9 хувиар өссөн. Үүнд
иргэдийн хэрэглээ нэмэгдэж,
улмаар хөрөнгө оруулалт
өссөн нь нөлөөлсөн. Түүнчлэн
эрдэс баялгийн салбарын
өсөлт ч голлон нөлөөлж байна.
Цаашдаа хэрэглээ болон хөрөнгө
оруулалтын хэмжээ үргэлжлэн
өснө гэж тооцож байгаа. Мөн
макро эдийн засгийн ерөнхий
үзүүлэлт сайжирч буй нь
Монголын Засгийн газрын
2016 оны хямралаас хойших
шинэчлэлийн бодлоготой
холбоотой.
-Манай улсын эдийн засагт
тулгарч буй хамгийн том
эрсдэл юу байна вэ?
-Хамгийн том эрсдэл нь
бүсийн хэмжээнд яригдаж
байгаа протекционист бодлого
гэж бодож байна. Хятад
улс Монголын хувьд гадаад
худалдааны хамгийн том
түнш орон. Хятадын эдийн
засагт худалдааны маргаан
хэр нөлөөлөхөөс хамааран
Монголын эдийн засагт ч мөн
өөрчлөлт гарна. Түүнчлэн
энэхүү протекционист бодлогын

Ам.долларын
ханшийн өсөлт
Засгийн газрын
өрөнд зайлшгүй
нөлөөлнө

Б.Хасуй / ЗГМ©

нөлөөгөөр түүхий эдийн ханшид
ч өөрчлөлт гарч байна. Энэ нь
дунд хугацаанд Монголын эдийн
засагт нөлөөлнө гэсэн үг. АНУ
Иранд хориг тавьж байгаа явдал
газрын тосны ханшид аль хэдийн
нөлөөгөө үзүүлээд эхэлсэн.
Монгол Улс багагүй хэмжээний
газрын тос импортолдог. Эдгээ
рийг Монголын эдийн засагт
сөргөөр нөлөөлөх эрсдлүүд гэж

бодож байна.
-ОУВС-гийн хөтөлбөрийн
нөлөөгөөр Засгийн газар
зардлаа танасан ч ирэх жилд
төсвийн зарцуулалтаа нэмэхээр
төлөвлөж буй. Үүнийг эрсдэлд
тооцох уу?
-Ирэх онд төсвийн зарцуулалт
огцом нэмэгдэж магадгүй
харагдаж байна. Засгийн газрын
таамгаар түүхий эд төсвийн

Эдийн засгийн өсөлтийн төлөв
(2019 он)
8%

ЗГ

орлогод өндөр хувиар жин дарах
хэвээр байна. Гэхдээ худалдааны
маргаан түүхий эдийн ханшид
нөлөөлөх учраас төсвийн орлого
буурах эрсдэлтэй. Тиймээс
Засгийн газар төсвийн зардлаа
танах зарчмаар шаардлагатай
үед арга хэмжээ авах нөхцөл
бүрдүүлэх нь зүйтэй.
-Засгийн газар “Таван
толгой”-н хувьцааг анхдагч

Төсвийн зарлагын өөрчлөлт
(2019 он/ их наяд төгрөг)

6.6%

Дэлхийн банк

Төсвийн орлогын өөрчлөлт
(2019 он, их наяд төгрөг)
8.8

10.9

6.1%

-Валютын ханш ам.дол
ларын эсрэг чангарч байгаа
нь Засгийн газрын өр, зээлд
хэрхэн нөлөөлөх вэ?
-Төгрөгийн ханш өнгөрсөн
онтой харьцуулахад зургаан
хувиар суларсан. Гэхдээ үүнийг
бүсийн зарим орны спот ханштай
харьцуулахад тийм ч огцом уналт
биш. Монголын Засгийн газрын
өрийн дийлэнх нь ам.долларын
ханшаар нэрлэгдсэн байдаг
учраас ам.долларын ханшийн
өсөлт Засгийн газрын өрөнд
зайлшгүй нөлөөлнө. Мөнгөний
бодлогыг хэрэгжүүлэхэд ханшийн
уян хатан байдлыг эдийн засагт
хэрхэн тааламжтайгаар ашиглах
талаар анхаарах нь зүйтэй.
Эдгээр арга хэмжээнүүд Монгол
Улсын эдийн засгийн цочролын
нөлөөнөөс хамгаална.

9.67

11.58

Төсвийн хүрээний
мэдэгдэл

АХБ

Орон сууц

Төсвийн төсөл

Төсвийн хүрээний Төсвийн төсөл
мэдэгдэл
ЗГ, Дэлхийн банк, АХБ©

Тариалалт

Ипотекийн санхүүжилт дөрвөн жилд
дөрөв дахин буурчээ

Улаан буудайн тонн тутмыг
520-600 мянган төгрөгөөр авна

Б.Бямбасүрэн
Шинжээч

Б.Дөлгөөнзул
Шинжээч

Ипотекийн зээлийн хөтөл
бөрийн санхүүжилт сүүлийн
хоёр жилд огцом буурчээ.
2013 онд анх уг хөтөлбөр
эхлэхэд 1.5 их наяд төгрөгийн
санхүүжилт хийсэн бол
2017 оны эцсийн байдлаар
санхүүжилтийн хэмжээ дөрөв
дахин буурч, 350 гаруй тэрбум
төгрөгт хүрсэн. Харин энэ оны
есдүгээр сарын байдлаар 203.2
тэрбум төгрөгөөр санхүүжжээ.
Санхүүжилт буурсныг дагаад
зээлд хамрагдсан иргэдийн тоо
ч мөн адил огцом багассан.
2013 онд орон сууцны
эрэлт, борлуулалт их байдаг
есдүгээр сард 3000 гаруй хүн
ипотекийн зээлийн хөтөлбөрт
хамрагдаж байсан бол энэ оны
есдүгээр сард Монголбанкны
санхүүжилтээр 200 гаруй хүн
ийм төрлийн зээл авчээ.
Ирэх онд ч ипотекийн хөтөл
бөрийн санхүүжилт нэмэгдэхгүй
байх төлөвтэй байна. Учир
нь Сангийн яам ипотекийн
хөтөлбөрийн санхүүжилтийг
энэ оны батлагдсан түвшнээс
таван тэрбум төгрөгөөр танаж,
115 тэрбум төгрөг тусгаад

Ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэд
(мянган хүн, IX сар)
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Ипотекийн зээлийн санхүүжилт
(тэрбум төгрөгөөр)
1540
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байгаа юм. Харин Монголбанк
ипотекийн хөтөлбөрийг зээлийн
эргэн төлөлтөөр санхүүжүүлж
байгаа, цаашид Сангийн яамд
шилжүүлэх бодлого барина
гэж мэдэгдсэн. Хэдий тийм ч
Сангийн сайд төсөв өргөн барих
үеэр ипотекийн хөтөлбөрийг

2016

2017

203.2
2018.IX

тус яам энэ жилдээ бүрэн
шилжүүлж авахгүй, төлөвлөгөө
боловсруулж байгаа гэсэн байр
суурь илэрхийлсэн. Мөн 2019
оны улсын төсвийн төсөлд
ипотекийн санхүүжилтийг
нэмэхтэй холбоотой ямар нэг
хөрөнгө тусгаагүй байгаа юм.

Дотооддоо нарийн ногооны
тариалалтыг дэмжих зорилгоор
дөрвөн улирлын хүлэмжийн аж
ахуй эрхлэгчдийн цахилгаан,
дулааны шөнийн тарифыг
хөнгөлөх шийдвэрийг Засгийн
газар гаргалаа. Хөнгөлөлтөд
улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа
явуулж байгаа дөрвөн улирлын
хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгч
аж ахуйн нэгжүүд хамрагдах
боломжтой.
Мөн үр тариаг төмөр замаар
тээвэрлэх боломж бүрдүүлэх,
ургац тээврийн хүнд даацын
автомашины тоог нэмэхээр болов.
Үүнээс гадна, дотоодын
ургацын буудайг худалдан авсан
гурилын үйлдвэрүүдэд зээлийн
хүүгийн хөнгөлөлт үзүүлэх
асуудлыг судалж, шийдвэрлэхийг
ХХААХҮ-ийн сайд Б.Батзоригт

даалгасан байна. Мөн импортын
буудай, гурилын квот олгох
зайлшгүй тохиолдолд эхний
ээлжинд дотоодын гурилын
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг
борлуулж байхаар боллоо.
"Тариалан эрхлэлтийг дэмжих
сан" улаан буудайг зэрэглэлээс
нь хамаарч тариаланчдаас 520600 мянган төгрөгөөр худалдаж
авахаар болжээ. Зээлийн төлбөрт
суутган тооцох учраас гурилын
үнэд өөрчлөлт орохгүй гэж
салбарын яам мэдээллээ.
Өнгөрсөн долоо хоногийн
байдлаар үр тариа хураалт
35.5, хүнсний ногооных 84.6,
төмснийх 92.6 хувьтай байлаа.
Налсан тариаг талбайн нэг захаас
эхлэн зөвхөн нэг чиглэлд явж
хурааж байгаагаас цаг алдаж,
шатахуун их зарцуулж байгаа
аж. Гэхдээ хур тунадас орохгүй
бол ургац хураалтыг 7-14 хоногт
багтаан дуусгах боломжтой юм
байна.

ЗАРЛАЛ

2005 оны зөв талдаа жолоотой, 2-евро Приус-20 машин,
мөн Жийп машины хоёр давхар дулаан хучлага зарна.
Утас: 8899-3579, 8811-2289

Згм Товчхон
» Хөрөнгийн зах зээл
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Тэрбум төгрөг. “Ард кредит”
банк бус санхүүгийн
байгууллага энэ онд багтаж
Монголын хөрөнгийн биржид
IPO гаргахаар төлөвлөжээ.
Тус компани олон нийтээс
таван тэрбум төгрөг босгох
юм байна.
» Хувь

63

Хувь. Монголын хөрөнгийн
зах зээлийн 63 хувь “АПУ”,
“Говь”, “Тавантолгой”, “Мик
холдинг” компаниудад
ногдож байна. Нэгдүгээр
ангиллын дээрх дөрвөн
компанийн зах зээлийн
үнэлгээ нь нийтдээ 1.51 их
наяд төгрөгт хүрчээ.
» Таваар
Олон улсын зах зээлд
өчигдөр аж үйлдвэрийн
голлох түүхий эд зэсийн ханш
6292 ам.доллартай тэнцэж
байна. Харин алт 1187.48,
мөнгө 14.37 ам.долларын
ханштай байлаа. Энэ нь
өмнөх өдрийнхөөс 1.85
хувиар нэмэгдсэн дүн.
» Арилжаа

18

Компани. Монголын
хөрөнгийн бирж лхагва
гарагт 18 компанийн 835,590
ширхэг хувьцаа арилжлаа.
Энэ өдөр зургаан компанийн
хувьцааны ханш өссөн бол
найман компанийнх буурч,
дөрвөн компанийн ханш
тогтвортой байлаа. Үүнээс
“Мандал Даатгал” болон
“АйТүүлс” компаниудын
хувьцааны ханш хамгийн их
өсөв.
» Борлуулалт

217

Сая гар утас. Өнгөрсөн
онд Аpple компани 217
сая ширхэг iPhone гар утас
борлуулсан байна.
Харин Google компани
дөрвөн сая гар утас
борлуулжээ. Энэ нь жилийн
өмнөхөөс хоёр дахин
нэмэгдсэн дүн юм.
» Хөдөө аж ахуй

11.6

Хувь. Аравдугаар сарын
эхний долоо хоногийн
байдлаар малчид 895.9
мянган тонн өвс, 353.1 тонн
сүрэл, 21.5 мянган тонн
ногоон тэжээл, 29.3 мянган
тонн давс, хужир бэлтгэжээ.
Ингэснээр хадлан, тэжээлийн
бэлтгэл 70 хувьтай болж,
өмнөх долоо хоногийнхоос
11.6 хувиар өссөн байна.
» Технологи

48

Хувь. Дуу өсгөгчийн зах
зээлийн 52 хувийг Amazon
компани, 28 хувийг Google
компани эзэлж байна. Гэхдээ
2021 онд Google компани
уг зах зээлийн 48 хувийг,
Amazon 37 хувийг эзлэх
төлөвтэй байгаа юм.

Валютын ханш
АНУ-ын доллар

2,564.87

Евро		

2,947.29

Японы иен

22.68

ОХУ-ын рубль

38.70

БНХАУ-ын юань

370.70

БНСУ-ын вон

2.26
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Засгийн газрын мэдээ сонин

2018.10.11, ПҮРЭВ ~ №200 (999)

Эдийн засаг

Зээлээр тансаг хэрэглээгээ
тэтгэж буй нь импортыг өсгөв

Б.Хасуй / ЗГМ©

Өрхүүдийн хэрэглээ
ипотекийн зээл
олголт саарсан
2017 оноос
нэмэгдэж эхэлсэн

Ам.долларын ханш
(төгрөгөөр)
2018/10/11 2564.87

2550

2018/10/11 370.70
375
370
365
360

2500
2450
2400
IV сар

1

Эдийн засгийн уналтын үед
хэрэглэгчид юуны өмнө авто
машин, цахилгаан бараа зэрэг
удаан эдэлгээтэй бараа, бүтээг
дэхүүний зардлаа бууруулдаг.
Хэрэглээгээ тэвчиж, өрхийн
төсвөө танадаг. Тэгвэл энэ оны
хувьд өрхийн хэрэглээний бүтэц
өөрчлөгдөж, урсгал зардал нэмэг
дэж байна. 2018 он гарснаас хойш
гадаад худалдааны ашиг сар
тутам буурч, импорт эсрэгээрээ
нэмэгдсээр. Гаалийн ерөнхий
газрын мэдээллээр, энэ оны эхний
есөн сард гадаад худалдааны
тэнцэл 931.7 сая ам.долларын
ашигтай гарсан. Энэ нь өнгөрсөн
оны мөн үетэй харьцуулахад 520
сая ам.доллараар буурсан дүн.
Гадаад худалдааны тэнцлийн
ашиг 2017 оныхоос буурахад
импортын өсөлт голлон нөлөөл
жээ. Импорт оны эхний есөн
сард 4.3 тэрбум ам.долларт
хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 39
хувиар өсчихөөд байна. Тэрбум
ам.доллар хол давж байсан
гадаад худалдааны тэнцлийн
ашиг өдгөө саяар яригдах
боллоо. Манай улсын нийт
өргөн хэрэглээний барааны 40

Юанийн ханш
(төгрөгөөр)

V сар

VI сар

орчим хувийг импортын бараа
эзэлдэг. Импорт нэмэгдэх тусам
инфляц эдийн засагт дарамт
болж, төгрөгтэй харьцах гадаад
валютын ханш чангардаг тал
бий. Энэ нь үнийн өсөлтөөр
дамжин өрхийн төсвийг торгодог
болчихсон.

Өрхүүд өрөөр
хэрэглээгээ тэлэх
нь эдийн засагт
дарамт болдог
Гадаад валютын улсын
нөөцөө арвижуулах гэж ядаж
байгаа манайх шиг улсын хувьд
импорт чөлөө, завсаргүй өсөх
нь үнэндээ хүсээд байх зүйл
биш юм. Дэлхийн 140 гаруй
улстай худалдаа хийж, гадаад
худалдааны нийт бараа эргэлт
8.5 тэрбум ам.доллараар хэм
жигдэж буй ч импорт, экспортын
зөрүү улам ойртож байна. Зөрүү

VII сар

VIII сар

IX сар

IV сар

ойртох тусам гадаад худалдааны
тэнцэл ашиг үйлдвэрлэх бус
алдагдалтай гарахад хүрдэг.
Гадаад худалдааны тэнцэл
жилийн өмнө 1.4 тэрбум
ам.долларын ашигтай гарч
байсан. Харин өнөөдөр 930 гаруй
сая ам.доллартай сууна. Эдийн
засаг энэ оны эхний хагаст 6.3
хувиар өсч, импорт нэмэгдсэн
гэж дүгнэхэд эрт байна.
Харин ч импортын одоогийн
өсөлт бидний төдийлэн шаард
лагатай бус хэрэглээ нэмэгдэж
байгаагаас үүдэлтэйг зарим
эдийн засагч хэлж байна.
Үйлдвэрлэгч бус хэрэглэгч
орнуудын зовлон ижил. Гэхдээ
өр, зээл тавиад тансаг хэрэглээ
рүү хошуурах хандлага манай
улсад илүү хүчтэй ажиглагдаж
байгаа юм.
Өрхийн хэрэглээний зээл
хурдацтай өсч, энэ нь импортыг
нэмэгдүүлж, санхүүгийн тогт
вортой байдалд сөргөөр нөлөөлөх
эрсдэлтэйг Монголбанк Мөн
гөний бодлогын мэдэгдэлдээ
дурдсан. Энэ хүрээнд иргэдийн
хэрэглээний зээлийн хугацааг

V сар

VI сар

30 сараас хэтрүүлэхгүй байхаар
тогтоож өгсөн. Уг шийдвэр нь
захиргааны арга хэмжээ мэт
боловч импортын хэт өсөлтийг
тогтоон барих, өрхийн өрийн
дарамтыг бууруулах алхам
гэж төв банкныхан тайлбарлаж
байна.
Өнөөдрийн байдлаар 12 их
наяд төгрөгийн зээл зах зээлд
байна. Үүний зургаа орчим их
наядыг иргэдийн хэрэглээний
зээл эзэлж буй. Нийт чанаргүй
зээл банкны системийн хэм
жээнд найман хувьтай байгаа
гаас хэрэглээний зээл дөрвөн
хувийг эзлэх болсон гэхээр
импортыг тэтгэх хэт хэрэглээ
хэрхэн нэмэгдсэн нь эндээс
харагдах болов уу. Хэрэглээгээ
ухаалаг, зөв зохистой болгох
нь хувь хүний өөрийн асуудал
боловч том зургаараа эдийн
засагт хэрхэн нөлөөлдөг гэдгийг
импорт батална.
“Хэрэглэгчийн итгэлийн ин
декс” судалгаанд тэмдэглэснээр,
иргэдээс удаан эдэлгээтэй бү
тээгдэхүүн худалдаж авахаар
төлөвлөж байгаа эсэхийг асуу

VII сар

VIII сар

IX сар

•

Өнөөдрийн байдлаар 12
их наяд төгрөгийн зээл зах
зээлд байна.

•

Томоохон эд хогшил,
цахилгаан барааны эрэлт
сүүлийн хоёр жилд нэлээд
буурсан бол энэ жилээс
эргээд өсч, гурван жилийн
өмнөх түвшинд хүрчээ.

•

Хэрэглээгээ ухаалаг, зөв
зохистой болгох нь хувь
хүний өөрийн асуудал
боловч том зургаараа эдийн
засагт хэрхэн нөлөөлдөг
гэдгийг импорт батална.

хад нийт хэрэглэгчдийн 22.2
хувь нь томоохон эд хогшил,
цахилгаан бараа худалдан авах
төлөвлөгөөтэй байна. Дав
хардсан тоогоор 5.4 хувь нь
зурагт, 2.8 хувь нь компьютер,
5.1 хувь нь хөргөгч авахаар тө
лөвлөсөн байгаа аж. Томоохон
эд хогшил, цахилгаан барааны
эрэлт сүүлийн хоёр жилд нэлээд
буурсан бол энэ жилээс эргээд
өсч, гурван жилийн өмнөх
түвшинд хүрчээ.
Тус судалгаанаас харахад,
өрхүүдийн хэрэглээ ипотекийн
зээл олголт саарсан 2017
оноос нэмэгдэж эхэлсэн байна.
Энэхүү судалгаанд, ойрын
ирээдүйд буюу ирэх зургаан
сарын хугацаанд эдийн засгийн
байдал ямар байх талаарх өрхийн
хүлээлтийг тусгажээ. Өрхүүдэд
эдийн засаг дээрдэхэд бизнесийн
нөхцөл сайжирна гэсэн хүлээлт
гол нөлөө үзүүлсэн байна.
Эдийн засгийн эерэг хүлээлт
импорт өсөх, өрхийн хэрэглээ
тэлэх ээлжит хөшүүрэг болж
байгааг дуулгая. Зээл тавиад
хэрэглээгээ тэлэх үзэгдэл манай
улсад хавтгайрсан нь импорт
үржихийн хүрдээр өсөхөд
хөтөлж байна. Импорт өсөх хэд
хэдэн тохиолдол бий. Тухайн
улсын хүн ам эрс нэмэгдэх,
амьжиргааны түвшин сайжрах,
цалин, хангамж өсөх гэх мэт
хүчин зүйлсийн улмаас импорт
томрох нь бий. Энэ нь зүй ёсны
өсөлт. Харин өрхүүд өр тавиад
хэрэглээгээ хэт тэлэх нь эдийн
засагт эрсдэл, дарамт болдог.

Зах зээлийн гол үзүүлэлт:
Апу ХК
580
570
560

Таван толгой ХК

Говь ХК

IХ/26

Өдөр 1.83%

X

X/11
Жил

Сар		

Turquoise Hill Resources Ltd

Нью-Йорк

34k
33k
32k
31k

IХ/26

Өдөр 0.42%

X
Сар		

Petro Matad Ltd

X/11
Жил

Лондон

IX/16

IX/23

Dow Jones

0.15%

Сар		

X/11
Жил

СҮҮ ХК

X

IХ/26

Өдөр 2.47%

X/11
Жил

Сар		

Rio Tinto

Лондон

8.01
7.13
6.24

2.82
2.74
2.66

Өдөр 0.25%

7.8k
7.6k
7.4k
7.2k
7k

IX/16

IX/23

Өдөр 2.6%

S&P 500

FTSE 100

0.14%

0.28%

Сар		

X/11

X

IХ/26

Өдөр 0.22%

X/11
Жил

Сар		

Khan Resources Inc

Канад
0.07
0.07
0.07

3862.80
3721.50
3580.20
IX/16

Жил

220
220
215
210
205
200

Өдөр

IX/23
0.58%

Сар		

X/11
Жил

IX/16
Өдөр 7.14%

Nikkei 225

Topix

Shanghai
Composite

Hang Seng

0.16%

0.16%

0.18%

0.77%

IX/23

X/11

Сар		

Жил

Kospi

1.12%

