Хүлээлт үүсгэсэн намрын
чуулган

"Цагдаад 23 жил гаруй зүтгэхдээ
баяраар гэртээ байж үзээгүй"

Нээлттэй болсноор хувьцааны
хөрвөх чадвар сайжирна

Эдийн засгийн салбарт хамаатай хэд хэдэн
хуулийн төслийг хэлэлцэнэ. > 2

Согтуу хүмүүстэй ойлголцоно гэдэг хэв жур
мынхны хамгийн хүнд ажил. > 4

Хөрөнгийн биржид гарахад СЗХны
зөвшөөрөл дутуу байна. > 8

БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ
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Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Х.Баттулгад Кувейт Улсын Эмир
мэндчилгээ ирүүллээ.
шинэ Ерөнхийлөгч өнөөдөр
зөвлөхүүдээ томилж, өөрийн
багаа бүрдүүлнэ.
Ерөнхий сайд ж.Эрдэнэбат
Сэлэнгийн Түнхэл тосгонд,
түймрийн голомтод ажиллав.
Цэргийн алба хаагчдыг
түймэр унтраахад дайчлах
шийдвэрийг ЗГ гаргалаа.
Японы парламентын
төлөөлөгчдийн танхимын дарга
Т.Оошимагийн айлчлал эхэлнэ.

Шийтгэл нь багадсан гэм

Yнэ: 600¥

ЭДИЙН ЗАСАГ

Энэ улиралд Засгийн газрын
247 тэрбум төгрөгийн үнэт цаас
арилжина.
Brent-ийн ханш 1.4 хувиар
дээшилж, 50 ам.долларыг
давлаа.
Цахилгаан машины
борлуулалт өмнөх онд хоёр
дахин өсөж, хоёр саяд хүрчээ.
БНХаУ-ын гадаад худалдаа
өнгөрсөн сард 19.6 хувиар
өсчээ.
Урд хөрш оны эхний хагаст
539 сая тонн төмрийн хүдэр
импортолжээ.

НИЙГЭМ

Налайх дүүргийн 1.3 км авто
замын өргөтгөл, шинэчлэлийн
ажил үргэлжилж байна.
төсвийн хөрөнгөөр 4000
га талбай дахь ойн хөнөөлт
шавжийг устгажээ.
23 хүүхэд хурдан мориноос
унаж, гурав нь хөнгөн бэртсэн
тул нөхөн олговор өгчээ.
Виз хэтрүүлэн хууль бусаар
оршин суугч гадаад иргэдэд
БНСУ өршөөл үзүүлж байна.
Эрдэмтэд хүрээлэнгийн
байрыг БЗДийн Прокурорт
шилжүүлснийг эсэргүүцэв.

Зөрчлийн тухай хуулиар иргэнийг 50 сая төгрөгөөс доош хэмжээний хохирол учруулсан бол 50 мянган төгрөгөөр
торгохоор болжээ. Харин Канадад энэ хэмжээ 5000 ам.доллар байдаг. 3

ЗГМ: СУРВАЛЖИЛГА

Цэвэр усаар “тоглодог” бизнес
Íэг машин
угаахад 35
90 литр ус
зарцуулдаг
Г.оюунтөгс
@oyuntugsZGM

ДЭЛХИЙ

Д.трамп парисын уур
амьсгалын гэрээнд АНУ
оролцох, эсэхийг бодно гэв.
индонез улс өмнөд Хятадын
тэнгисийн өөрт хамаарах
хэсгийн нэрийг өөрчиллөө.
Дэлхийн дулааралд
Азийн орнууд илүү хохирч
болзошгүйг анхааруулав.
оХУ-ын Братск хотын орчимд
долоон хүн түймэрт өртөж амь
үрэгджээ.
аНУ-ын иргэн 21 муурын
амийг тасалсны төлөө 16 жил
хоригдох ял авчээ.

“Кузов” гэсэн хаягтай авто
угаалгын газрын үүдэнд
тоосонд дарагдсан савхин
буйдан дээр дөрвөн хүн
машинаа угааж дуусахыг хүлээн
сууна. Угаалгын газрын эргэн
тойронд хөөсөрсөн ус тунах
аж. Тус газар 4-6 машин угаах
зогсоол нь биднийг очиход
аль хэдийнэ дүүрчихсэн байв.
агааржуулалтгүй гэмээр бүгчим

ЦАГ АГААР

“Кузов” угаалгын газарт дөрвөн
хүн ажиллана. Бүтэн угаалга 15
мянган төгрөг бол гадна талыг
нь найман мянгаар угаадаг
юм билээ. Угаалгын газрын
ажилчин хоёр залуу цэвэр усыг
хайр гамгүй шүршиж, машин
дээр тогтсон шороог буулгана.
дараа нь зөөлөн порлоноор
хөөсрүүлэн угаагаад, дахин
усаар шүршиж эхлэв.
манайх шиг цэвэр усаа ийн
хайр гамгүй зарцуулдаг орон
тун цөөн биз. энэ бол бусад орны
хувьд хэтэрхий тансаг хэрэглээ.
гэхдээ сайшаалтай нь бохироо
эл задгай асгалгүй, төвийн
шугамаар дамжуулан урсгадаг.
Тасганы овоонд байрлах ганц
угаалгын газар тул энд машины
хөдөлгөөн үл тасарна.
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Венесуэлийн валютын
нөөц шавхагдаж байна

УЛААНБААТАР
2017.07.17

23°

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

Гидеон Лонг
Латин америкийн хамгийн
баян орны нэг байсан âенесуэлд
буруу менежмент, авлига,
нефтийн үнийн уналтын улмаас
валютын нөөц нь шавхагдах
тийшээ хандаж, сүүлийн 15 жилд
анх удаа 10 тэрбум ам.доллараас
доошоо орлоо. Баасан гарагт төв
банкнаас гаргасан мэдээллээс
үзвэл нөөцийн хэмжээ 9.9
тэрбум байгаа бөгөөд 2009 онд 43
тэрбумаар тоологдож байсан тоо
77 хувиар унажээ. Тус улсад улс
төрийн хямрал нүүрлээд байгаа
үед уг статистик нийтлэгдэв. ням
гарагт âенесуэлд Ерөнхийлөгч

11°

ҮҮЛШИНЭ
ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
7 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.
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Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

MSE ALL

АЛТ

ЗЭС

869.7
1.59%

1228.40
0.00%

5926
0.85%

10-чИНГИС БоНД

93.930
0.13%

николас мадурогийн зөвшөөрснөөр итгэмжлэгдсэн
ассамлейг байгуулах асуудлаар
бүх нийтийн санал асуулга болсон
байна.
сөрөг хүчний зохион байгуулсан уг санал асуулга хуулийн
хувьд хүчин төгөлдөр бус авч
ард иргэдийн санаа бодлыг
илэрхийлэх ач холбогдолтой.
Datanalisis байгууллагын
мэдээгээр сонгогчдын 67 хувь нь
үндсэн хуулийг шинээр зохиож,
эрх зүйн шинэчлэл хийх ёстой
ассамблейг эсэргүүцэж байгаа аж.
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5-чИНГИС БоНД

АМ.ДоЛЛАР

юАНЬ

РУБЛЬ

99.990
0.10%

2402.54

354.58

40.69
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Улс төр
ЗГМ ТоВчХоН

УЛСыН ИХ ХУРАЛ

Хүлээлт үүсгэсэн намрын
чуулган

» тоМилГоо
Монгол Улсын тав дахь
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
тангараг өргөснийхөө
дараа хамгийн түрүүнд
Тамгын газрын даргаар
З.Энхболдыг томиллоо.
Тэгвэл Ерөнхийлөгчийн
зөвлөхүүд энэ долоо хоногт
томилогдох бөгөөд тэдний
нэрс одоогоор тодорхойгүй
байна.

Ýдийн засгийн
салбарт хамаа
тай хэд хэдэн
хуулийн төслийг
хэлэлцэнэ

» тоМилолт
Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат
өнгөрсөн амралтын өдөр
шуурхай хуралдаан зарлаж,
түймрийн нөхцөл байдлыг
хэлэлцсэний дараа Сэлэнгэ
аймгийн Мандал сумын
Түнхэл тосгоны түймрийн
голомтод ажиллав. Тэрбээр
онцгой байдлын албан
хаагчдад хэрэгцээтэй
байгаа хүнс, хувцас зэргийг
хүлээлгэн өгсөн байна.

Б.Бямбасүрэн
@byambaZGM
УиХ-ын намрын ээлжит
чуулган аравдугаар сарын 1-нд
нээлтээ хийнэ. энэ удаагийн
намрын чуулганаар нэн
тэргүүнд монгол Улсын 2018
оны төсвийн тухай хуулийн
төслийг хэлэлцэнэ. Засгийн газар
2017 оны төсвийн тодотголыг
батлахдаа орлого зургаан их
наяд төгрөг буюу днБ-ий 23.2
хувь, нийт зардал 8.7 их наяд
төгрөг буюу днБ-ий 33.6 хувь
байхаар тооцсон. Харин нэгдсэн
төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн
алдагдал 2.7 их наяд төгрөг буюу
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний
10.4 хувьтай тэнцэхээр төсөөлсөн.
ийн төсвийн алдагдал 59.7
тэрбум төгрөгөөр өссөн шалтгаан
нь бондын эргэн төлөлттэй
холбоотой юм. ОУâс-гийн
“Өргөтгөсөн санхүүжилтийн
хөтөлбөр”-т хамрагдаад байгаа
энэ үед 2018 оны төсвийн тухай
хуулийн төслийг ОУâс-гийн
шинжээчид анхааралтай ажиглах
нь зүйн хэрэг бөгөөд долоон
төрлийн татварын орлого, гаднын
хэд хэдэн хөнгөлөлттэй зээлийн
үр дүнд ирэх жилийн төсвийг
алдагдал багатай батална гэж
эдийн засагчид үзэж байна.
Үүнээс гадна намрын
чуулганаар хэлэлцэх төслийн
жагсаалтад олон нийтийн
анхаарлын төвд байгаа Үндсэн
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах төсөл багтсан. Үндсэн
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах төслийн анхны санал
асуулга өнгөрсөн дөрөвдүгээр

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

сард болсон. санал асуулгын
гол сэдэв ихэвчлэн төрийн
байгууллагатай холбоотой байв.
Тухайлбал, Засгийн газрын эрх
мэдлийг нэмэгдүүлэх, төрийн
албыг хараат бус болгох, төрийн
байгууллагыг тогтвортой,
хариуцлагатай болгох зэрэг
асуудлаар санал асуулга явуулж,
тодорхой үр дүнд хүрсэн. ингээд
эцсийн хэлэлцүүлэг буюу
ард түмний санал асуулгыг
Ерөнхийлөгчийн сонгуультай
хамт явуулахаар төлөвлөсөн
байсан ч хугацаа богино гэсэн
шалтгаанаар хойшлуулаад
байгаа юм. УиХ-ын намрын
чуулганаас өмнө нийгэмд
хүлээлт үүсгэж буй Үндсэн
хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн
төслийг хэлэлцэх ард нийтийн
санал асуулгыг зохион байгуулж,
УиХ-ын намрын чуулганаар
хуулийн төслийг хэлэлцүүлэхээр

төлөвлөөд байгаа.
энэ удаагийн намрын
чуулганаар Үндсэн хуулийн
өөрчлөлтөөс гадна эдийн
засгийн салбарт нэлээд удаан
хугацаанд яригдаж байгаа
хэд хэдэн хуулийн төслийг
эцэслэн хэлэлцэх магадлалтай
байна. Тодруулбал, Хөрөнгө
оруулалтын банкны тухай
хуулийн төсөл, Төв банк
(монголбанк)-ны тухай хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай хуулийн төсөл, Банкны
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах тухай хуулийн төслийг
хэлэлцэнэ.
Засгийн газар байгуулагдсанаас хойøхи хо¸р дахь
удаагийн намрын чуулганаар
нийгэм, эдийн засагт хөøүүрэг
болсон ямар хуулийн төслийг
хэлэлцэхээр төлөвлөснийг
танилцуулúя.

ЭШЛЭЛ

“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
Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын СУГАРМАА
Утас. 99903584
рЕДакЦи

Улс төр, нийгмийн мэдээллийн алба
Эдитор Б.Гандолгор
Утас. 99901483
Эдийн засаг, бизнес мэдээллийн алба
Эдитор Б.Баяртогтох
Утас. 99901532
Гадаад контент, соёл энтертайнментын алба
Эдитор Р.оюунцэцэг
Утас. 99901621
Зар СУрталЧилГаа

Э.Энхбаатар
Утас. 99903578
ХаЯГ

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

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Б.Гандолгор

00677

монгол Улсын 2018 оны төсвийн
тухай хуулийн төсөл;
нийгмийн даатгалын сангийн
2018 оны төсвийн тухай
хуулийн төсөл;
“Төрөөс мөнгөний бодлогын
талаар 2018 онд баримтлах
үндсэн чиглэл батлах тухай”
тогтоолын төсөл;
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт,
өөрчлөлтийн төсөл;
Төрийн албаны тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулга болон
Төрийн албаны тухай хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл;
Хөрөнгө оруулалтын банкны
тухай хуулийн төсөл;
Улсын бүртгэлийн ерөнхий
хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;
эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлийн тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгын төсөл;

иргэний улсын бүртгэлийн
тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төсөл;
Багшийн хөгжлийн тухай
хуулийн төсөл;
донорын тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгын төсөл;
Баяжуулсан хүнсний тухай
хуулийн төсөл;
нийслэлийн эрх зүйн байдлын
тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төсөл;
стандартчилал, техникийн
зохицуулалт, итгэмжлэлийн
тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төсөл;
Төв банк (монголбанк)-ны тухай
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;
Банкны тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл хэлэлцэх асуудлын
жагсаалтад багтаж байна.

ЗАСГИЙН ГАЗАР

-“эрдэнэт үйлдвэр”-ийн хувьд
хувийн оролцоо, эсвэл нэг
төгрөгийн ч ашиг сонирхол
байхгүй. нэг жилийн дараа,
10 жилийн тийм сонирхол
байсан бол гараад л ирнэ. Хэрэв
миний ашиг сонирхол тэнд байгаа
бол тэр нь ард түмнийх л болог.
“эрдэнэт үйлдвэр”-ийн 49 хувийг
монголд авчирна гэж бодоод үнэхээр
түүнийгээ аваад ирж байгаа бол энэ
бол үнэлэх ёстой зүйл. Өөр бусад
залруулах шаардлагатай мянган зүйл
байж магадгүй. Тэрнийг хийцгээнэ биз
ээ. Би хувьдаа гаднаас шороо атгаад
ирж байгаа хүнийг үнэлдэг. гадагшаа
гараад амжилттай ирж байгаа монгол
хүнийг үнэлдэг.
Монгол Улсын Åрөнхийлөгч асан
Ц.Элбэгдорж
-Өнөөдрийн байдлаар 22 газар
түймэртэй байна. нэг түймрийг
цурманд оруулсан. 2017 он
гарснаас хойш 145 удаагийн
ой хээрийн түймэр гарлаа.
Онцгой байдлын алба хаагчид
бүхий л бололцоогоо дайчлан
ажиллаж байна. 700 гаруй ажилтан,
албан хаагчид, 50 гаруй автомашин,
тоног төхөөрөмжтэй ажиллаж
байгаа. Тиймээс салбарын яам ажлаа
хийж, сайд, дарга нар газар дээр нь
очиж ажиллах хэрэгтэй. ОБЕг-ын
удирдлагууд бидэнд байнгын мэдээлэл
өгч байгаа. Одоогоор Зэвсэгт хүчнийг
дайчлан оролцуулах шаардлагагүй
гэж үзсэн. нөхцөл байдал хүндэрвэл
зэвсэгт хүчин болон бусад газруудыг
хамруулна. иргэд анхаарал тавьж,
санаачилга гаргаж байна. Үүнд маш
их баярлаж байна. Түймэр унтраахад
мэргэжлийн хүн шаардлагатай.
Тиймээс иргэд үүнийг ойлгох хэрэгтэй.
Øадар сайд
у.Хүрэлсүх

оХУ онгоцоор туслах, эсэхээ
өнөөдөр хэлнэ

Б.Сүрэн
ЗГМ
монгол Улсын 22 газарт
түймэртэй байгаа учир ням
гарагт Засгийн газар ээлжит
бус хуралдаан зарлаж, Ерөнхий
сайд Ж.эрдэнэбат салбарын
сайд нарт үүрэг, чиглэл өглөө.
Тодруулбал, түймэр унтраахад
сайн дураараа нэгдэж байгаа
иргэдэд урамшуулал олгохоор
болсон юм. монгол Улсаас ОХУд суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт
элчин сайд Б.дэлгэрмаа, эрхүү
хотод суух Ерөнхий консул
Л.амарсанаа нартай Ерөнхий
сайд утсаар холбогдож, тусгай
зориулалтын онгоц худалдан
авах талаар судлахыг даалгажээ.
Харин ОХУ-ын Онц байдлын яам
таван тонн ус тээвэрлэх багтаамж
бүхий “ми-8” нисдэг тэргээ
сибирийн бүс нутгаас илгээхэд
бэлэн гэдгээ илэрхийлсэн бөгөөд
манай талаас дэмжлэг хүссэн
албан бичгийн хариуг өнөөдөр
өгөх юм байна.
Одоогийн байдлаар сэлэнгэ
аймгийн Ерөө, дорнод аймгийн
Баян-Уул суманд асч байсан хоёр

түймрийг цурманд оруулжээ.
Хэдийгээр цэрэг дайчлах
шаардлагагүй гэж ОБЕг-аас
танилцуулсан ч Ерөнхий сайд
Зэвсэгт хүчний анги, нэгтгэлээс
тодорхой тооны алба хаагч, техник
хэрэгслийг дайчлахаар болов. энэ
дагуу Төв аймгийн эрдэнэ суманд
асч байгаа түймрийн голомтод
цэргийн 24 алба хаагч ажиллаж
байна. Цаашид асуудал хүндэрвэл
УБТЗ, иргэний нисэхийн ерөнхий газрын гал сөнөөгчид,
техник хэрэгсэл, аж ахуйн нэгж,
байгууллагуудын ус зөөврийн
том оврын автомашинуудыг
бэлэн байлгаж, түймрийн бүс
нутагт эмч нарын нэмэлт баг
ажиллуулахыг үүрэг болголоо.
Засгийн газрын ээлжит бус
хуралдаанд ОБЕг-ын удирдлагуудын танилцуулснаар иргэд,
аж ахуйн нэгж, байгууллагууд
300 гаруй сая төгрөгийн бэлэн
мөнгө, бараа материалын хандив
өгөөд байгаа аж. монгол Улсын
хэмжээнд 2017 он гарснаас хойш
нийт 145 удаа ой, хээрийн түймэр
гарч, тэдгээрийн 90 гаруй хувийг
унтраасан ч 66 мянга гаруй га
талбай шатсан байна.

» аЙлЧлал
УИХын дарга
М.Энхболдын урилгаар
Япон улсын Парламентын
төлөөлөгчдийн танхимын
дарга Т.Оошимагийн
Монгол Улс дахь албан ёсны
айлчлал өнөөдөр эхэлж
байна. Айлчлалын хүрээнд
Монгол, Японы стратегийн
түншлэлийг хоёр талын
болон олон улс, бүс нутгийн
түвшинд хөгжүүлэхэд хоёр
улсын парламент нягт
хамтран ажиллах талаар
санал солилцоно.
» тоо
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Сая. Мал эрүүлжүүлэх
хөтөлбөрийн хүрээнд ОХУ
аас хүмүүнлэгийн буцалтгүй
тусламжаар дөрвөн сая
тун вакцин нийлүүлэхээр
болжээ. Түүнчлэн 10 сая
ам.долларын хөнгөлөлттэй
зээлээр тус улсад
үйлдвэрлэсэн хөдөө аж
ахуйн техникийг худалдан
авч, тариалан эрхлэгчдэд
35 жилийн хугацаанд эргэн
төлөх нөхцөлөөр олгох
төслийг хэрэгжүүлж эхэллээ.

240

Мянга. Хувь хүний орлогын
албан татвар төлөгч жилд 84
мянган төгрөгийн татварын
хөнгөлөлт эдэлдэг байсныг
2018 онд 120, 2019 онд 160,
2020 онд 200, 2021 оноос
240 мянган төгрөгт хүргэнэ.
» шиЙДВЭр
Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат
түймрийн нөхцөл байдалтай
холбоотойгоор ногоон
бүсэд иргэдийн хийх аялал
зугаалгыг түр хугацаагаар
хориглох шийдвэр
гаргалаа. Эл шийдвэрийн
хэрэгжилтэд тавих
хяналтыг чангатгаж, эргүүл,
хамгаалалтын ажилтны тоог
нэмэгдүүлэхийг Байгаль
орчны сайдад даалгасан
байна.
» УУлЗалт
УИХын гишүүн Н.Энхболд
Европын аюулгүй байдал,
хамтын ажиллагааны
байгууллагын Сонгуулийг
ажиглах түр хорооны
хуулийн шинжээч Марианна
Скопаг хүлээн авч уулзлаа.
Марианна Скопа Монгол
Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017
оны ээлжит сонгуулийн
дараах зөвлөмжийг 78
долоо хоногийн дараа
гаргах төлөвтэй буйгаа
дуулгалаа.

тоДрУУлГа & ЗалрУУлГа
Уншигч та манай сонины мэдээ, нийтлэл,
сурвалжлагатай холбоотой тодруулж,
залруулах шаардлагатай санал, хүсэлт
байвал

› OPED@ZASAG.CO
Утас: 99901526 хаягаар бидэнтэй
холбогдоно уу.
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Нийтлэлчийн булан
Түймэртэй
цэгүүдийг тогтоо
дог нисдэг тэрэг
ердөө “Ланд-200”гийн үнэтэй
Б.Баярмаа
@bayarmaaZGM
Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг
сумын гуравдугаар багийн нутагт
өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард их
хэмжээний түймэр гарч, нийт
10,289 га талбай хуйхлагджээ.
Ийнхүү байгальд 1.3 тэрбум
төгрөгийн хохирол учруулсан
хэргийн эзэн нь тус сумын иргэн
Б байв. Тэрбээр ан агнахдаа
зориулалтын бус, галт сум
ашигласнаас ногоон ойг залгисан
их түймэр асчээ.
Энэ галыг арайхийн унтраагаад
удаагүй байтал Сэлэнгэ аймгийн
Баруун бүрэн сумын нэгдүгээр
багийн иргэн О гэрийнхээ

Шийтгэл нь багадсан гэм

ойролцоо задгай газарт цогтой үнс
асгаснаас 311 га талбай түймэрт
автав. Үүнээс болж өдөр бүр
доройтсоор буй ойн санд 123.1
сая төгрөгөөр хэмжигдэх гарз
учирсан байна.
Ялимгүй зүйлээс ямааны гарз
гэдэг шиг хэн нэгний хэнэггүй
зангаас болж хэдэн зуун га талбай
галд өртсөн хэрэг гинжин хэлхээ
шиг цуварсаар. Хэргийн эзэн
нь олдсон түймрийн хэргийн
ихэнх нь машины болон гэрийн
яндангаас оч авалцсан, татсан
тамхиа унтраалгүй орхисон, ил
задгай гал түлснээс зэрэг хэнэггүй,
хайнга байдлаас улбаалсан
хэргүүд байдаг аж.
Улсын баяр наадамдтай
зэрэгцэн эх орны олон газарт
дүрэлзсэн түймрийн ихэнх
нь хуурайшилттай холбоотой
гэж Онцгой байдлын Ерөнхий
газраас дүгнэсэн. Харин үүний
нэг нь буюу Булган аймагт гарсан
түймэрт таван оюутныг сэжиглэн,
шалгаж эхэлсэн байна. Хэдийгээр
хуурайшилттай холбоотойгоор
манайд ой, хээрийн түймэр дэгдэж

буй ч хүний буруутай үйлдлээс
улбаалсан хэрэг 70-80 хувийг нь
эзэлж байгаа нь анхаарал татна.
Бид гал түймэр гарлаа гэхэд
толгой сэгсрээд өнгөрөхөөс
биш юунаас улбаатайг тэр бүр
сонирхдоггүй. Цаашлаад ногоон
ойг хуйхалж орхисон этгээдэд
ямар хариуцлага оноосон,
хохирлыг нөхөн төлүүлж чадсан,
эсэхэд чих тавьдаггүй. Манайд
гал тавьсан этгээдийг Эрүүгийн
болон зөрчлийн тухай хуулиар
шийтгэдэг. Саяхан шинэчлэгдсэн
Эрүүгийн тухай хууль, хагас
сарын “настай” Зөрчлийн тухай
хуулиар шийтгэл нь бага зэрэг
чангарсан юм байна. Өмнө нь
санаандгүйгээр гал тавьж, 24
сая төгрөгөөс доош хохирол
учруулсан хүнийг эрүүгийн хэрэгт
татдаггүй байсан бол энэ хэмжээ
өдгөө 50 сая төгрөг болсон.
Үүнийг мөнгөний ханш өссөнтэй
холбон тайлбарлаж байна билээ.
Ийм тохиолдолд хохирлыг
нөхөн төлүүлэхээс гадна 1-5
жилийн ял оноох заалттай. Харин
санаатайгаар түймэр тавьсан бол

2-8 жилийн ял онооно. Хэрэв
хүний амь нас, эрүүл мэндийг
хохироовол шийтгэл нь хүндэрнэ.

Задгай газарт
цогтой үнс
асгаснаас 123.1 сая
төгрөгийн хохирол
учирчээ
Харин эрүүгийн хэрэг
үүсгэхээргүй хэмжээний
хохиролтой бол шийтгэл нь
үнэхээр чамламаар. Зөрчлийн
тухай хуулиар 50 сая төгрөгөөс
доош хэмжээний хохирол
учруулсан иргэнийг 50 мянга,
албан байгууллагыг 500 мянган
төгрөгөөр торгохоор болжээ. Энэ
нь өмнөх заалтаас ахисан хэмжээ
ч эх орноо түймэрдсэн этгээдэд
багадах шийтгэл. Канадад гэхэд
л буруутай этгээдийг 5000
ам.доллараар торгодог. Саяхнаас

тус улсын иргэд нь энэ хэмжээг
чамлаж, иргэнийг 100 мянган
ам.доллар, байгууллагыг нэг сая
ам.доллараар торгодог болгохыг
шаардах болсон юм.
Үнэнийг хэлэхэд манайд бага
хэмжээний газрыг түймэрдсэн
этгээдийг хэрхэн шийтгэх нь
бүрхэг болчихоод байна. Татсан
тамхиа унтраалгүй яваад ойр
орчмынхоо багахан газрыг
шатаасан гэж бодъё. Ийм
тохиолдолд буруутныг зөвхөн 50
мянган төгрөгөөр торгоод явуулах
уу, эсвэл байгальд учруулсан
хохирлыг нь нэмж нөхөн төлүүлэх
үү гэдэг нь тодорхойгүй байна.
Учир нь Зөрчлийн тухай хуулийн
заалтыг хэрхэн хэрэглэх нь
өнөө хүртэл нэг мөр болоогүй
байгаа гэж албаны хүн хэлэв.
Өөрөөр хэлбэл цагдаа, хуулийн
байгууллагууд долдугаар
сарын 1-нээс хойш гарсан бага
хэмжээний түймрийн хэргийг
хэрхэн шийдэх учраа олоогүй
байна билээ.
АНУ, Европын ихэнх оронд
сэргэх гэж хэдэн арван жил

зарцуулдаг экосистемийг устгасан
гэмт хэрэгтнийг олон нийтэд
зарлаж, ямар ял, шийтгэл авсныг
нь саадгүй мэдээлдэг. Энэ нь
түймрээс урьдчилан сэргийлэх,
иргэдэд сануулга, дохио өгөхөд
багагүй үүрэгтэй. Иргэдийг ил
задгай гал битгий түлээчээ гэж
гуйж гувшихын оронд ингэж
шийтгэдэг шүү гээд жишээгээр
үзүүлбэл ой тоонд нь илүү үлддэг
бололтой. Харин манайд ийм
тохиолдол байдаггүй.
Манай улсад он гарсаар 105 удаа
ой хээрийн түймэр дэгдсэн. Энэ
нь өнгөрсөн оныхоос 22.2 хувиар
өссөн үзүүлэлт аж. Түймрийн
хэмжээ дэлхийн дулаарал болон
хүний увайгүй үйлдлээс болж
эрс өссөөр байхад бид ийнхүү
“аядуу зөөлөн” хандсаар байгаа
нь харамсалтай.
Өмнө нь манайд 3-6, 10-11
сард түймэр дэгддэг байж. Гэтэл
сүүлийн жилүүдэд 2-11 дүгээр
сарыг дуустал түймрийн дуудлага
тасрахаа байжээ. Улаанбаатарын
утааг өвөл нь яриад зун нь
мартдаг шигээ жилийн ихэнх

BBM©

Түймрийн
уршиг зөвхөн
ой модны
мөхлөөр
хязгаарлагд
даггүй. Галд
хуйхлагдсан
ховор төрлийн
ургамал,
ан амьтдын
хохирлыг
мөнгөөр
хэмжих ямар ч
боломжгүй.

үед мартчихаад байгаа бололтой.
Ядаж л түймэр гарахаар л Онгой
байдлын албаныхны үйлийг үзэж,
тамыг цайдаг байдлаасаа салах
хэрэгтэй байна.
Өгсүүр газар хувин, савтай ус
зөөж гүйдэг гэхээр л ичих шиг.
Онцгой байдлын газар галыг
богино хугацаанд унтраахын
тулд онгоцтой болох тухай
мөрөөдсөөр ирсэн. Тэд ангидаа
бүрэн бэлтгэгдсэн хоёр нисгэгчтэй
ч болсон. Гэтэл нисэх онгоцных
нь төсвийг батлалгүй гурван жил
болж, шинэ нисгэгчид үндсэн
үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй явааг
юу гэхэв ээ. Нисэх онгоц нь
манай төр авч дийлэхээргүй юу,
гэвэл үгүй. Түймэртэй цэгүүдийг
тогтоодог жижиг нисдэг тэрэг
нэг “Ланд-200” машины үнэтэй
гээд бод. Их түймэртэй үед л сүр
дуулиан бадрааж, бусад үед таг
чиг байдаг дарга нарт хандахад,
нисэх онгоц авч өгч чадахгүй
юм гэхэд түймэр дэгдээгчийн
шийтгэлийг чангатгаад өгвөл галд
хуйхлагдах ой моддын тоо бага ч
гэсэн буурах биз.

4

Засгийн газрын мэдээ

2017.07.17, ДАВАА ~ №131 (677)

ЗГМ: Зочин

"Цагдаад 23 жил гаруй зүтгэхдээ
баяраар гэртээ байж үзээгүй"
Согтуу хүмүүс
тэй ойлголцоно
гэдэг хэв жур
мынхны хамгийн
хүнд ажил
З.Цэлмэг
@tselmegZGM
Салбар бүрийн манлайлагчдад
олгодог Монгол Улсын Засгийн
газрын Хүндэт өргөмжлөлийг
энэ жил БЗД-ийн Цагдаагийн II
хэлтсийн Нийтийн хэв журмыг
хамгаалах тасгийн Эргүүлийн
цагдаа, жолооч, сургагч ахлагч
Ж.Хадбаатар гардан авчээ.
Хүн ардынхаа аюулгүй, амгалан
тайван байдлын төлөө өргөсөн
тангарагтаа үнэнч зүтгэдэг
мөрдөстэй эрчүүдийн нэг
Ж.Хадбаатартай ярилцлаа.
-Юуны өмнө Хүндэт өргөмж
лөл гардаж авсанд баяр хүргэе.
Сургагч ахлагч гэж ямар үүрэг
гүйцэтгэдэг хүн бэ. Хэдэн жил
цагдаагийн албанд зүтгэж байж
энэ албанд очдог вэ?
-Баярлалаа. Сургагч ахлагч
гэдэг цол өмнө нь байгаагүй.
Энэ хавар батлагдсан Цагдаагийн
албаны тухай хуульд шинээр
орсон цол юм. Хууль ёсоор
цагдаагийн албанд 16-аас дээш
жил ажилласан, цагдаагийн ахлах
бүрэлдэхүүнээс хэлтс үүдд ээ
тус бүр нэг сургагч ахлагчтай
болохоор шийдвэрлэсэн. Тэгэхээр

манай БЗД-ийн Цагдаагийн II
хэлтэст нэг сургагч ахлагч байгаа
нь би.
Сургагч ахлагч нарын хийх
гол ажил нь ахлагч нарын дундах
нийгмийн асуудлыг дээд албан
тушаалтнуудад уламжлах, ахлагч
нарыг сургаж дадлагажуулах
үүрэгтэй.
-Мөрдөсний тэмдэгт нэмэгд
сэн гэсэн үг үү?
-Тийм ээ. Доор нь нэг зураас
нэмэгдсэн. Нийт дөрвөн зураас
тай. Үүгээр нь сургагч ахлагчийг
танина. Сургагч ахлагчаас гадна
тэргүүн ахлагч гэж нэг цол
нэмэгдсэн. Энэ нь гэхдээ ерөнхий
газрын хэмжээнд нэг байхаар
одоохондоо яригдаж байгаа.
-Та энэ салбарт хэчнээн жил
ажиллаж байна?
-23 жил зургаан сар ажиллаж
байна. Миний төрсөн ах мөн
цагдаа байсан. 1993 онд дунд
сургуулиа төгсөөд Цагдаагийн
академийн дамжаанд суралцаж
энэ албанд зүтгэх болсон доо.
Ажлын гараагаа Дипломат
байгууллагуудын хамгаалалт,
шөнийн эргүүлийн 808 дугаар
ангиас эхэлж байлаа. Нэг сар
шөнийн эргүүлд, нэг сар элчин
гийн хамгаалалтад гардаг. Тэндээ
1999 он хүртэл ажилласан.
-Хэв журмын цагдаагийн
ажлын онцлог нь юу вэ?
-Хэв журмын цагдаа хүнд гэмт
хэрэг мөрддөггүй. Эргүүл, үзлэг
хийж, урьдчилан сэргийлэх ажил
түлхүү хийдэг. Иргэдтэй хамгийн
түрүүнд харьцдаг субъект. Өмнө
нь хавар болонгуут бид ой,
хээрийн түймэр болон шүлхий
гэх мэт малын гоц халварт өвчин

Нэг хүн амины
хэрэг гарлаа
гэхэд бид
хамгийн түрүүнд
очдог хүмүүс.
Хэргийн газрыг
нэн түрүүнд
хамгаалалтад
авдаг.

гарсан үед бид их дайчлагддаг
байлаа. 2001 онд Дарь-Эхийн 2
дугаар хороонд шүлхий өвчин
гарч, бараг сар шахуу хөл
хорионд байсан шүү. Энэ бүхэн
хэв журмын цагдаа нарын хүнд
хүчир ажилд тооцогддог.
-Иргэдтэй ойр харилцдаг
болоод ч тэр үү, хэв журмын
цагдаа нарыг харьцаа муутай
гэх шүүмжлэл бий. Энэ тал дээр
та бүхэн хэр зэрэг анхаардаг вэ?
-Тийм яриа ч бий, тиймэрхүү
цагдаа ч мэр сэр байгаа л байх.
Энгийн иргэн ч гэсэн цагдаа

VACANCY ANNOUNCEMENT
The Government of Mongolia with support from the Asian Development Bank (ADB) has developed “Regional Improvement of Border
Services Project” (RIBS Project). The RIBS Project objective is to increase trade and competitiveness through reduced cost and time of
compliance with trade procedures. The Executing agency is the Ministry of Finance and the Implementing agency is the Customs General
Administration. Under the project, the Ministry of Finance is seeking to recruit a qualified Project Performance Monitoring and
Evaluation Specialist for the Project Implementing Unit (PIU) who will be engaged on an intermittent basis.
Objective of the assignment is to support PIU in monitoring and evaluation of the project and in using the performance information for
decision-making and resource allocation. The specialist will monitor and evaluate the project implementation and performance of consultants and
contractors in accordance with ADB guidelines, domestic regulations, and the Loan Agreement.
Tasks and responsibilities will include:
• Establish and maintain ADB Project Performance Management System (PPMS) consistent with Design and Monitoring Framework;
• Monitor project activities in accordance with the project general and detailed implementation plans and assist in preparing monthly, quarterly,
annual progress reports in collaboration with other PIU staff ;
• Review and improve the template/outline for the quarterly and annual reports to be compatible with the ADB project performance management
system;
• Develop manual and collect statistical data, and other necessary information for M&E purposes,
• Prepare annual M&E plan and seek approval by the Project Steering Committee and ensure implementation of the approved M&E plan of the project,
• Develop manual and collect statistical data, and other necessary information for M&E purposes,
• Provide methodological inputs to Project Manager and Chair of the Project Steering Committee in monitoring and evaluating the PIU staff performance;
• Assess the project compliance with the Loan Agreement covenants and report the status to ADB through the quarterly progress reports and as
needed;
• Support and collaborate with PIU staff to review and evaluate contracts and agreements, and reports of consultants;
• Monitor usage of the loan funds for intended purpose;
• Support the PIU Finance specialist in ensuring the compliance with all financial covenants and other obligations stated in the loan agreement;
• To organize and prepare the supportive information to the discussion point for the EA’s monitoring and evaluation working group meetings, and
finalize meeting minutes, and deliver recommendation and decisions to working group members and other stakeholders,
• Identify bottlenecks and problems that negatively affect smooth implementation of the project and propose remedial measures to PIU, EA and ADB;
• Contribute to the planning of new activities under the project based on the findings of the evaluation;
• Upon the completion of the project, assist and collaborate with PIU staffs on and provide inputs to preparation of Project Completion Report
• Undertaking other pertinent tasks that may be assigned by the PIU Project Manager.
Qualifications and Experience:
• Suitability to undertake the responsibilities mentioned above;
• Master’s degree in Project management, Public administration, Public Policy or related field;
• Preferably with 10 years of relevant professional experience, with three years’ experience as M&E Specialist;
• Familiarity with ADB PPMS is an advantage;
• Experience of working in International Organizations, particularly in ADB financed projects is preferable.
• Ability to work independently and within tight schedule;
• High standards of professional and work ethics;
• Good team player;
• Fluency in Mongolian and English languages.
The Consultant will be selected in accordance with the relevant regulations of the Government of Mongolia and the Asian Development Bank.
If you possess the above qualifications, please submit a cover letter indicating why she/he considers her/himself suitable for the position, detailed
CV highlighting skills/experience, copy of diplomas or certificates and two reference letters from last two employers no later than 12:00 PM, 28 July
2017. Only those successful candidates will be contacted. The application documents shall be submitted in person to the below address. The
submitted documents will not be returned to the applicants. Incomplete applications would not be considered. If you need any further details, please
feel free to contact us.
Contact address: Ministry of Finance, Government Building №2, room 405, S.Danzan Street 5/1,
Ulaanbaatar, Mongolia
Tel: +(976)51 264694

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

харьцаа муутай гэсэн ойлголттой
болчихсон, энэ муу цагдаа гэх
хандлага хааяа гаргана аа. Нөгөөх
нь ч би том цагдаа гээд дээрэнгүй
ханддаг. Үүнээс болж зөрчил
үүсдэг. Уг нь бие биедээ хүлээцтэй
хандаж байвал үл ойлголцол
гарахгүй байх гэж боддог.
-Цагдаа нарын харилцааны
ёс зүйг сайжруулах талаар ямар
ажил хийдэг вэ?
-Мэргэжлийн багш нарыг
авчирч, ойр ойрхон хичээл
заалгадаг л даа. Гэхдээ бидний
цаг зав хомс тул тэр бүр сууж
чаддаггүй. Бас шөнө ээлжнээсээ
буусан цагдаа нар лекторын
яриаг олигтой сонсож байгаа ч
юм байхгүй, үүрэглээд л сууна.
-Хэв журмынхныг хамгийн
завгүй ажилладаг алба гэж
ойлгодог?
-Тийм шүү. Эргүүл, жижүүрээс
буугаад л дараагийн хамгаалалт,
эргүүлдээ гарна. Сонгуулийн
үеэр л гэхэд жижүүрлэж хоносон
атлаа зөөврийн санал хураалтын
хамгаалалтад явсан. Сонгуулийн
дараа залгуулаад л наадмын
билет борлуулах газрууд,
үргэлжлүүлээд наадмын талбайд
хамгаалалтад гарсан даа. Ер нь
сонгуультай жил ачаалал эрс
нэмэгддэг. Би цагдаагийн албанд
23 гаруй жил зүтгэхдээ баяраар
гэртээ байж үзээгүй. Цагаан
сар, шинэ жил, наадмаар үргэлж
ажилтай. Ажлын завсар зайгаар
л золголтоо амжуулна.
-Цагдаагийн албаны шинэ
чилсэн хуульд та бүхний
нийг
м ийн асуудалд нэлээд
анхаарсан зохицуулалт орсон
гэж байсан. Энэ өөрчлөлт таны
амьдралд хэр зэрэг мэдрэгдэж
байна вэ?
-Өмнөх хуулиудтай харь
цуулахад сайн хууль болсон
гэж ойлгож байгаа. Тухайлбал,
миний хувьд ээлжийн амралтын
хугацаа гэхэд бараг хоёр сар болж
уртассан. Ээлжийн амралтаа
биеэр эдэлж чадахгүй, сонгууль
зэрэг үйл явдалд ажиллаж байгаа
нөхцөлд ээлжийн амралтын
олговрыг хоёр дахин нэмж бодож
өгөхөөр болсон. Мөн ажил үүргээ
гүйцэтгэж яваад гэмтэж, бэртсэн
тохиолдолд эмчилгээний зардлыг
100 хувь улсаас даахаар болсон.
Ер нь доод албан тушаалт
нуудаас ч цалин мөнгөний
хүрэлцээ, орон байр, зээлтэй
холбоотой асуудал хамгийн их
ирдэг юм. Надтай адилхан 20
гаруй жил ажилласан хүн ч гэсэн
орон сууцны найман хувийн зээлд
хамрагдах гээд гүйж байна шүү
дээ.
-Хэв журам сахиулахад албан
хаагчдын хүрэлцээ хэр дутмаг
байдаг вэ?
-Маш дутмаг. Манай дарга нар
ч хүн хүч хүрэхгүй байна гэдгийг
байнга хэлдэг. Нэг хэсгийн
байцаагч 3-4 мянган хүний
хооронд ажиллах нормтой. Гэтэл
одоо нэг хороонд нэг цагдаа,
нэг хэсгийн байцаагч л байна.
Хорооны хүн амын тоо 20-30,
30-40 мянга гээд янз янз.
-Таны бодлоор ямар цагдааг

хэв журмын сайн цагдаа гэх вэ?
-Уургүй цагдааг л хэлэх
байхдаа. Хүний үгийг сайн
авахаас гадна муу үгийг
чимээгүй өнгөрөөж чаддаг байх
хэрэгтэй. Хэлсэн болгоны өөдөөс
шөрвөлзөөд л байвал цагдаагийн
нэр хүнд унаад л байна шүү дээ.
-Танд тийм тэсгэл алдаж
байсан үе бий юу?
-Согтуу эмэгтэй хүн үнэхээр
хэцүү. Олигтойхон бариад авах
аргагүй. Гарыг нь чангахан
мушгиж ч болохгүй. Тэгэхэд
эрэгтэй хүнийг бол гавлаад,
чирээд явчихна. Эмэгтэй хүнийг
чирээд явна гэдэг хэцүү шүү дээ.
Ямар тэврэлтэй нь биш. Тэгэж бол
бүр ч болохгүй (Инээв).

Х.Клинтоныг
айлчлахад бид
зам дээр бараг
"хоносон"
-Сүүлийн үед эмэгтэйчүүдийн
дунд архидалт ихсээд байна.
Эрүүлжүүлэхэд хэр их ирдэг
бол?
-Тийм ээ, их ирж байна. Манай
хэсгийн хувьд ойролцоогоор 2-3
эмэгтэйг өглөө эрүүлжүүлэхээс
авчирч байгаа харагддаг.
Эрэгтэй нь 10 гаруй. Баярын
үеэр нэмэгдэнэ. Харин Зөрчлийн
хуулиар энэ байдал гайгүй болох
болов уу гэж харж байна. Нэг удаа
эрүүлжүүлэхэд баригдвал 100
мянган төгрөгийн торгууль төлнө.
Чадахгүй бол баривчлуулна.
-Захын дүүргүүдэд гэр бү
лийн хүчирхийлэл ихтэй гэдэг.
Үүнээс урьдчилан сэргийлэхэд
яаж ажилладаг вэ?
-Эргүүл хийж их явдаг л
даа. Гэхдээ хүмүүс өөрсдөө
ойлгохгүй болохоор их хүнд.
Эхнэр, нөхөр хамт архи уучихаад
нөхрөө дуудаад цагдаад өгчихнө.
Тэгсэн мөртөө маргааш нь
ирээд нөхрөө авья гээд гуйгаад
сууна. “Баривчилгаанд явуулья,
шүүхэд өгье” гэхээр “Энэ минь л
байхгүй бол болохгүй. Өчигдөр
би уурандаа цагдаа дуудчихсан
юм аа” гэдэг. Нөхрөө ингэж
баривчлуулахаар дууддаг эмэгтэй
Дарь-Эхэд гэхэд л 10-аад бий.
-Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй
тэмцэх нь цагдаагийн хийх
ажил мөн үү?
-Биш шүү дээ. Аж амьдралтай
нь шууд холбоотой асуудал. Үүнд
нь чиглэсэн ажил л хийхгүй
бол хуулиар, хүчээр шийдэх
боломжгүй. Зөрчлийн хууль
үйлчлээд эхлэвэл бас хэцүү.
Торгуулиа төлж чадахгүй хүмүүс
гэртээ зодуулаад хэвтэх юм уу бүү
мэд. Ойлголцоход ч хэцүү. Засрах
ч шинж байхгүй, тэдэнд. Согтуу
хүмүүстэй хэрэлдэнэ гэдэг хэв
журмын цагдаа нарын хамгийн
хүнд ажил л даа. Өвөл бол бүр
хэцүү. Бага насны хүүхдүүд нь
хошуу ам нь хөлдөх шахчихсан,
баас шээстэйгээ хутгалдчихсан
сууж байдаг юм. Бид ч согтуу

хүнийг нь хурдхан аваад л
гарахыг бодно. Үлдсэн ажлыг
нь хорооны нийгмийн ажилтанд
мэдээлээд, үлдээдэг юм.
-Хэв журмынхан ноцтой гэмт
хэргүүдтэй хэр зэрэг тулгардаг
вэ?
-Нэг хүн амины хэрэг гарлаа
гэхэд бид хамгийн түрүүнд
очдог хүмүүс. Хэргийн газрыг
нэн түрүүнд хамгаалалтад авдаг.
Үүний дараа мөрдөнгийнхөн
очоод үзлэг, шалгалтаа хийдэг
юм. Саяхан Дарь-Эхэд өмнөх
өдөр нь толгой нь, дараа өдөр
цээж нь олдсон ноцтой хэрэг
гарсан. Шинэ, залуу цагдаа нарыг
бол ийм хэрэгт ойртуулдаггүй,
холхон байлгадаг.
-Төрийн дээд албаныхны
айлч
лал та бүхний тэсвэр
тэвчээрийг их шалгадаг байх?
-Тийм ээ. Хамгаалалттай
машин явж өнгөрөх хүртэл
зогсож байх ёстой. Чиглэл
сонсоод өөр газар явж байна гэх
сиймхийгээр хөл, гараа амраагаад
л зогсдог. Үүнтэй холбоотой
нэг явдал санаанд орлоо. 1995
онд АНУ-ын Тэргүүн хатагтай
Хилари Клинтон Монголд нэг
өдрийн айлчлал хийсэн юм.
Тэр үед би яг 808 дугаар ангид
байлаа л даа. Маршалын гүрнээс
Замын цагдаагийн уулзавар
хүртэл манайхан хамгаалалтад
гарч байсан юм. Тухайн үед тэр
хавиар хэдэн балгаснаас өөр юу
ч байгаагүй. Хилари Клинтон
Их тэнгэрээс гарч Төрийн
ордонд ирээд, буцаад Их тэнгэрт
хүрэх хуваарьтай байв. Тиймээс
өглөөнөөс эхэлж хамгаалалтад
гарсан биднийг бууж болохгүй
гэсэн тушаал өгсөн. Гэтэл Хилари
Клинтон буцаж Их тэнгэрт
очилгүй, шууд Буянт-Ухаа
явчихсан байсан. Энэ талаар
дарга маань бидэнд хэлээгүй,
өөрөө буугаад явчихсан байж
билээ. Бид бараг тэнд “хоносон”
доо. Цай, хоол ч үгүй, машин унаа
ч үгүй байсан үе.
Ноднин бас АСЕМ-ийн
уулзалтын үеэр гэрийн бараа
хараагүй. Сонгуулийн дараа
наадмын хамгаалалтад гараад.
Тэндээс буусан шөнөө АСЕМийн хамгаалалтад явсан. Ууланд
барьж өгсөн байранд нь гэрийн
бараа хараагүй 6-7 хоносон байх.
-Цаг наргүй зүтгэдэг энэ
албанд таны ар талыг авч явдаг
гэр бүлээ танилцуулж болох уу?
-Миний гэр бүлийн хүнийг
А.Гандиймаа гэдэг. Гэртээ
хүүхдээ харж байна. Том нь 19
настай. Одоогоор МУИС-ийн
хоёрдугаар дамжааны оюутан.
Бага нь нэг ой найман сартай.
-Цагдаагийн албанд ороод
алдар гавьяаг тань анх үнэлж
байсан хамгийн үнэтэй шагнал
юу байсан бэ?
-Энэ удаагийн Хүндэт
өргөмжлөл л хамгийн том
нь байна даа. Мөн Ардын
хувьсгалын 90 жилийн ойгоор
Ерөнхийлөгчийн гарын үсэгтэй
ойн медаль авч байсан нь том
хүндэтгэл байсан.
-Баярлалаа.
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ЗГМ: Сурвалжилга
Угаалгын газрууд
ундны усаар
тоглосоор л байна
1

Нэг машиныг хэдэн литр усаар
угаадаг болохыг ажилчдаас
нь асуухад хариу хэлсэнгүй.
Харин өдөрт дунджаар 30 орчим
жолооч үйлчлүүлдэг болохыг
дуулгав.
Нийслэлийн удирдлагууд нэг
үе хэрэглээнд саарал ус ашиглах
талаар ярьж байсан. Авто
угаалгын газрууд саарал усыг
цэвэршүүлэн дахин хэрэглэдэг
болчихвол цэвэр усаа хэмнэх
сайн талтай. Харин одоогоор
хаана ч саарал усыг хэрэглэхгүй
байна. Уг нь энэ угаалгын газар
үйлчилгээ сайтай гэдгийг зарим
үйлчлүүлэгч нь хэлж байсан.
“Кузов”-ын байнгын үйлч
лүүлэгчийн нэг, 10 гаруй жил
таксинд явж буй жолооч ах
“Энэ газраар үйлчлүүлдэг
болоод удаж байна. Ихэнх нь
мөнгөтэй айлын хүүхдүүд байх

Цэвэр усаар “тоглодог” бизнес
шиг харагддаг” гэсэн юм. Бэл
бэнчинтэй айлын хүүхдүүд
“G-class”, “Jaguar”, “Lexus”,
“Benz” зэрэг унаа хөлөглөн
ирж үйлчлүүлнэ. Гэвч татсан
тамхиныхаа ишийгдуртай
газраа шидэн, энд тэндгүй
шүлсээ хаяхаас гадна хөгжмөө
чангалан хангинуулж, замын
эсрэг талын айлуудын амгалан
тайван байдлыг алдагдуулж буй
нь орчин тойрныхонд нь таатай
санагддаггүй аж.
Өдөрт 80 орчим тонн
цэвэр ус зүгээр л
урсаж байна
Улаанбаатар хотод автмашины
нийт 160 гаруй угаалгын газар
үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн
судалгааг холбогдох газраас
гаргажээ. Ус сувгийн удирдах
газрын мэдээлснээр эдгээр
угаалгын газрын 83 нь албан
ёсны бүртгэлтэй, харин үлдсэн
80 гаруй нь бүртгэлгүй. Албан
ёсны бүртгэлтэй газрууд хот
суурин газрын унд, ахуйн
төвлөрсөн ус хангамж, ариутгах
татуургад холбогдож цэвэр
ус хэрэглэхээс гадна хаягдал
бохир усаа төв болон урьдчилан
цэвэрлэх байг у улам ж и д
ний
л үүлдэг гэж холбогдох
албаныхан хэллээ.
Бидний дараагийн зорьж
очсон газар III, IV хорооллын
эцэс болон Модны хоёрт зам
дагуу байрлах угаалгын газрууд.

Бараг тавхан алхмын зайд авто
угаалгын газрууд байрлахаас
гадна үүдэнд нь усны гуталтай
хүмүүс хажуугаар өнгөрөх
жолооч нарыг бор алчуур
эргүүлэн даллан зогсоно.
Угаалгын газруудын гадаа
талбайд автомашин угаасан
ус явган хүний зам руу урсан,
хүмүүсийн хаясан хогтой
холилдон орчныг бүхэлд нь
бохирдуулжээ. Харин Модны
хоёрт бараг зэргэлдээ шахуу
орших угаалгын газруудад
орж үзвэл том талбайд ердөө
2-3 хэсэг жижиг паартай, энд
тэндгүй будаг нь халцарч,
тааз нь шарлаж, хөгцөрч,
мөөгөнцөртсөн байгаа нь
нүдэнд содон тусав. Бохир усаа
хэрхэн гадагшлуулж байгаа
нь ч эргэлзээтэй аж. Эдгээр
газрын нэгийг ажилуулдаг
Ц.Мөнхтөрийн хэлж буйгаар нэг
машиныг даралттай мотороор
шүршиж угаахад 15-20 литр ус
зарцуулдаг юм байна. Хэрэв
Улаанбаатар хотод байгаа 90
автомашины угаалгын газар
тус бүр дунджаар 40 машинд
үйлчилдэг гэж тооцвол өдөрт
3600 машин угаана гэсэн үг.
Тэгвэл нэг машинд зарцуулагдах
усны хэмжээг нийт угаах
машины тоогоор авч үзвэл 80
орчим тонн цэвэр ус зүгээр л
урсаад алга болж байгаа юм.
Харин нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын албанаас мэдээлснээр

нэг автомашин угаахад хамгийн
багадаа 35 литр, ихдээ 80-90
литр ус зарцуулдаг аж.
Э рдэм тд и й н
хийсэн
судалгаагаар 2030 онд нийслэл
чүүдийн ундны усны хэрэгцээ
360 гаруй мянга, 2050 он гэхэд
500 гаруй мянган шоометр болж
нэмэгдэнэ. Тэгвэл дунджаар
2020 он гэхэд нийслэлийн
иргэдийн ундны усны хэмжээ
байгаа нөөцөөсөө давна. Машин
угаах, бохир урсгах, зүлэг
услахад зарцуулах нь байтугай
нэг хүний өдөрт хэрэглэх усыг
ч нийслэлийн усны эх үүсвэрээр
хангах боломжгүй болно.
Гэтэл автомашин угаах
үйлчилгээний бизнес гаднын
орнуудад усны хэрэглээг
багасгах зорилготой, байгаль
орчинд ээлтэй буюу эко авто
угаалгын газар болон хөгжиж
байна. Тухайлбал, Европын
орнуудад ердөө 500 грамм
усыг угаалгын шингэнтэй
хольж угаах боломжтой эко
үйлчилгээ нэвтрүүлжээ. Мөн
ОХУ-ын Шинжлэх ухааны
академи болон Мэргэжлийн
хяна лтын байгууллагаас
батал
с ан экологид ээлтэй
бүтээгдэхүүнийг үйлчилгээний
газрууд нь хэрэглэж ундны усаа
хэмнэдэг аж. Гэтэл манайд
байдал эсрэгээрээ. Өнгөрсөн
тавдугаар сард гэхэд нийслэлд
үйл ажиллагаа явуулж буй
автомашины 80 угаалгын

газарт нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газраас шалгалт
хийжээ. Эдгээрийн 15 нь гүний
худаг, 60 нь төвийн шугамтай
холбогдсон бол тав нь зөөврийн
ус ашиглаж байжээ. Харин 10
нь бохир усаа соруулдаг бол 70
нь төвийн шугамд нийлүүлдэг.
Угаалгын газруудын 85 хувь
нь гаднах талбайгаа цардсан
бол 12.5 хувь нь цардаагүй,
үлдсэн 2.5 хувийнх нь орчин
бохирдолтой байсан байна.
Саарал ус ашиглах
шаардлага амьдралд
хэрэгждэггүй
Нийслэлийн мэргэжлийн
хяналтын газрын Байгаль
орчин, геологи, уул уурхайн
хяналтын хэлтсийн дарга
Д.Бат-Өлзий “Угаалгын газ
рууд бохирдуулсан усаа

шүүгээд дахин боловсруулах
технологи ашиглах ёстой талаар
дүрэм журам бий. Гэтэл бодит
байдалд энэ нь хэрэгждэггүй.
Ахуйн бохирын хоолой руу
шууд урсгадаг. Энэ асуудалд
Ус сувгийн удирдах газар
хяналт тавих ёстой. Учир нь
тэд гэрээ байгуулж төлбөр
авч байгаа. Угаалгын газрууд
усыг цэвэршүүлээд бохир
усны хоолой руу нийлүүлэх
стандартыг мөрдөх ёстой.
Хэрэв стандартын хэмжээнээс
хэтэрсэн ус нийлүүлбэл усыг
хаах хүртэл арга хэмжээ авна”
гэв.
Ийнхүү угаалгын газрууд
ундны усаар “тоглосоор” л
байна. Тухайлбал, X хороололд
уурын машин угаалгын
газар гэж байсан. Гэхдээ
уураар угаахаа болиод бусад

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

газрын нэгэн адил ундны
усаар угаадаг юм билээ. Тус
газрын үйлчлүүлэгч, жолооч
Г.Наранцэцэгээс ундны ус
хэмнэсэн газраар үйлчлүүлдэг,
эсэх талаар асуухад “Уг нь хүн
бүр л усаа хэмнэе гэж боддог.
Гэтэл байгаль орчинд ээлтэй,
ундны ус хэмнэсэн үйлчилгээ
үзүүлдэг хуруу дарам цөөн
газар нь бидний халаасан дахь
хэдэн төгрөгөөс давсан үнэтэй
байдаг” гэсэн юм. Уг нь бол
саарал ус ашиглавал ундны
цэвэр ус ашигласнаас экологийн
хувьд хямд тусах учиртай. Гэвч
эсрэгээр экологийн хор хохирол
ихтэй ус хэрэглэж байгаа талаар
үйлчлүүлэгч Г.Наранцэцэг яри
лаа. Ингэж цэвэр усаа асгаад
байвал ундны усны хомсдолд
орох аюул хэзээ мөдгүй нүүрлэж
мэдэх нь.

ЗГМ: Инфографик

Vacancy for the Position of English Language Teachers at
University of Finance and Economics, Mongolia

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД АНГЛИ ХЭЛНИЙ
БАГШ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

The Department of English Language Studies of University of Finance and Economics in Mongolia is seeking eligible and qualified applicants for the position of full time English Language Teachers who will teach academic, professional English and IELTS or
TOEFL exam preparatory course at undergraduate level starting from academic year of 2017-2018. This announcement is open to
all interested non-native and native English teachers.

Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуулийн Англи хэл Судлалын Тэнхим 2017-2018 оны хичээлийн жилд академик англи хэл,
мэргэжлийн англи хэл болон IELTS/ TOEFL шалгалтын бэлтгэл хичээл заах мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, ажлын
туршлагатай англи хэлний багш нар шалгаруулж авна. Энэхүү зар нь дотоодын англи хэлний багш нар болон гадаадын
англи хэлний багш нарт нээлттэй.
Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
-Англи хэлний багш мэргэжилтэй. Магистр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй.
-Их, дээд сургуульд мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай, багшлах эрхийн үнэмлэхтэй байх
-Ёс зүй, харилцааны өндөр соёлтой, хариуцлагатай, багаар ажиллах ур чадвартай байх
-Багшийн мэргэжилдээ итгэл үнэмшил, дур сонирхолтой байх
-Тогтвор суурьшилтай, бүтээлчээр ажиллах хүсэл, мэргэжлээрээ хөгжих эрмэлзэлтэй байх
-Өргөдөл гаргагч нь гадаадад их дээд сургууль төгссөн, хэл шинжлэл, боловсрол судлалын чиглэлээр докторын
зэрэгтэй, мэргэжлийн чиглэлийн TESOL/ TEFL сургалтанд хамрагдсан болон IELTS, TOEFL-ын шалгалтын оноотой бол
давуу тал болно.
Бүрдүүлэх бичиг баримт:
Англи хэлний багшийн сонгон шалгаруулалтанд орох хүмүүс дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
-Ажилд орохыг хүсэгчийн өргөдлийн маягтыг www.ufe.edu.mn хаягаар орж ажлын байр цэснээс татаж авч зааврын
дагуу бүрэн бөглөсөн байх
-Хувь хүний танилцуулга (CV)
-Мэргэжлийн боловсролын бакалавр, магистр, докторын зэргийн диплом, эрдмийн цолны үнэмлэх, IELTS, TOEFL-ийн
сертификат тэдгээрийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт
Өргөдөл гаргагч нь холбогдох материалуудаа 2017 оны 8 дугаар сарын 19-ний дотор dorjsumiya.yo@ufe.edu.mn
цахим хаягаар илгээх буюу сургуулийн зуны амралтаас шалтгаалан СЭЗИС-ийн Б байр Англи Хэл Судлалын Тэнхим 605
тоотод 2017 оны 8-р сарын 21-23 ний өдрүүдэд өөрийн биеэр авчирч өгнө үү.
Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг онолын болон сурган заах арга, ур чадвар шалгасан сорил бичгийн шалгалт
болон ярилцлага гэсэн хоёр шаттай зохион байгуулах бөгөөд эхний шатнаас шалгарсан өргөдөл гаргагчид ярилцлагад
оролцоно. Хоёрдугаар шатнаас шалгарсан өргөдөл гаргагчид өмнө ажиллаж байсан байгууллагын хүмүүсээс 1-2
тодорхойлт авах болон холбогдох бусад шаардлагатай бичиг, баримтуудыг бүрдүүлнэ.

Required qualifications:
All interested applicants must
-hold BA in English teaching or interpreting
- hold MA in Applied Linguistics or TESOL/TEFL or in Education Studies
-have minimum 2-3 years of recent experience teaching English at the university level
- be motivated and interested in teaching English to teenagers and adults
-have good interpersonal skills
-be dedicated and responsible for teaching and professional development
-be willing to stay in the workplace for long time
- Those applicants who received PhD in Linguistics or Education Studies, involved in teaching TESOL/ TEFL courses, 		
being qualified to CELTA or equivalent and took IELTS or TOEFL exams are preferred
Required documents to apply:
All interested applicants are required to fill in an application form from Workplace menu of www.ufe.edu.mn, scan and notarize
copies of all transcripts and diplomas/ IELTS/TOEFL and TEFL/TESOL certificates, write full CV (curriculum vitae) and should send
their related documents to dorjsumiya.yo@ufe.edu.mn until 19th of August, 2017 or bring them in person to Office #605,
Building-B, Department of English Language Studies at University of Finance and Economics between 21-23 of August,2017
due to school summer holiday.
Application deadline:August 23,2017
Selection procedure will consist of two stages; written exam to assess applicants’ professional knowledge and teaching skill
and an interview.
Successful applicants will be contacted for the interview; finalist will be required to submit additional required documentation and contact information for 1- 2 referees from their previous work place.
Contact phones: 99029114, 88072633

Холбоо барих
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5,
СЭЗИС-ийн Англи Хэл Судлалын Тэнхим Б байр 605 тоот
Утас: 99029114,88072633
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ТВ ХөТөЛБөР

Хууль бусаар
оршин суугчид
өршөөгдөнө
Б.Гантиг
ЗГМ

MNB

Bloomberg

Боловсрол

Монгол ТВ

08.00

08.00 Баруун
Монгол ардын
бүжгийн наадам

08.00 Bloomberg
Daybreak Asia

07.50
“Монголчууд
нийгэм журамд
давшин орсон нь”

09.30 “Тог, тог,
тог” хүүхдийн
нэвтрүүлэг

12.00

10.55 “Дөрвөн
бэрх” нэвтрүүлэг

11.10 Made in
Mongolia. “Эрдэнэт
хивс” ХК

11.05 “Мердокийн
тайлагдашгүй
нууцууд” ОАК 13
дугаар анги

12.00 “Чассс…”
cook snow

13.50 “Улсын цол
Монгол” теле
жүжиг

14.00 Америк
хэрхэн ажилладаг
вэ

13.20 “Кино
миний амьдрал”
нэвтрүүлэг

15.10 “Манайд
амьдардаг залуу”
СОАК 13 дугаар
анги

17.50 "Өв эрдэнэ"
нэвтрүүлэг

17.00 Bloomberg
Surveillance

16.30 Хятад хэлний
алсын зайн сургалт

17.30 Спортын
шинжлэх ухаан

20.50 Эх сурвалж.
“Тосон Заамар
Тоосон Заамар
болсны учир”

21.00 Мөнгөний
урсгал

20.40 “Хүрээлэн
амьд ертөнц”
нэвтрүүлэг

20.00 “Би хэн бэ”
нэвтрүүлэг

21.15 Хятадын
кино театр төсөл

22.00 Чарли
Роузын ярилцлага

23.00 “Харваач”
ОАК нэгдүгээр
анги

22.30 “Тэрслүү
хөвгүүд” ОАК
дөрөвдүгээр
хэсэг

14.00

18.00

20.00

22.00

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ
1

2

4

3
5

ХөТөч

Зарим аймгийн
наадмын
хуваарь

Тэмдэглэлт ой тохиож буй
аймгуудын баяр наадмын
хөтөлбөр гарчээ. Тодруулбал,
Баянхонгор сум байгуулагдсаны
60 жилийн ойг Баянхонгор
аймгийн наадамтай хамтатгаж
долдугаар сарын 21-22-нд
хийхээр шийдвэрлэжээ. мөн
дорноговь аймаг ноён хутагтын
өлгий нутгийнхны баяр наадам
долдугаар сарын 28-29-ний
өдрүүдэд болох юм байна.
Түүнчлэн Өвөрхангай аймгийн
төв арвайхээр сум үүсэн
байгуулагдсаны 290 жилийн ой,
Төвийн бүсийн даншиг наадам,
“арвагар хээр холбоо”-ны 10
жилийн ойн баярыг энэ сарын
28-30-нд хийхээр төлөвлөжээ.
Өмнөговь аймгийнхан энэ жил
86 жилийн ойн баяраа долдугаар
сарын 17,18-нд тэмдэглэнэ.
сүхбаатар аймгийн баяр
наадмыг “Зүүн бүсийн хурд”
уралдаантай хамтатган энэ сарын
28, 29-нд зохион байгуулахаар
шийдвэрлээд байна.

6

7
11

10

9
12

8

13

16 17

14 15

19

18
БоСооГооР:
1. Захидал,
илгээлт зэрэг
дээр очих эзний
нэр ба газрыг
тодорхойлон
бичсэн бичиг,
гарчиг
2. Ая
3. Эрхий
хурууны
үзүүрээс

дунд хурууны
сунгасан үзүүр
хүртэлх хэмжээ
4. Ирээдүй цаг,
хожим
5. Тойм, багцаа,
төлөвлөгөө
6. Гол төмөртэй
галт зэвсэг
7. Хилэн
8. Эвдрэхгүй,
бөх

9. Нутаг,
газар орны
хоорондын зааг,
сав
10. Хөнгөн
гавшгай хөдлөх
13. Нарийн хатуу
15. Аймгийн нэр
17. Айл гэр

аймгийн сум
3. Намтар
6. Хоёр амтай
... (хоёр гол
төмөртэй буу)
8. Эвдрэх
урагдахгүй бат
бэх
10. Юм агуулах
сав, жааз

11. Үндэс,
сурвалж
12. Юмны
халуун бүлээний
хувь чанар
14. Хилэн ихэд
дургүйцэж
хорсох байдал
16. Мал
гөрөөсний үр

зулзага
18. Дэвсэхэд
зориулж нэг
талдаа үс татаж
хийсэн бүдүүн
нэхмэл
19. Шашны
ёсны лам нарын
хуран суух орон
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ХөНДЛөНГөөР:
1. Дундговь

Монгол Улс Испани улстай
дипломат харилцаа тогтоосны 40
жилийн ой тохиож байна. Тиймээс
Испанийн соёл урлагийг Монголд
сурталчлан таниулах зорилгоор
Испанийн L’Home Dibuixat театрын
“Помодорогийн адал явдал”
хүүхдийн жүжгийг тоглох гэж байна.
Уг жүжгийг “Корпорейт Конвеншн
Центр”-ийн танхимд энэ сарын 18,
19-нд 15.00 цагаас тоглох аж. Гэр
бүлийн бүх гишүүдэд зориулагдсан
энэ жүжгийн тасалбарын үнэ
30 мянган төгрөг бөгөөд 3-8 нас
хүртэлх хүүхэд эцэг, эхийн аль
нэгнийхээ хамт үнэгүй үзэж болох
аж. “Помодорогийн адал явдал”
хүүхэлдэйн жүжиг нь 2015 онд
нээлтээ хийснээс хойш Франц,
Испани, БНХАУ, Өмнөд Солонгос
зэрэг улсад 50 гаруй удаагийн
тоглогджээ. Тус жүжгийн агуулга
нь хүүхдэд хүсэл мөрөөдлийнхөө
төлөө тэмүүлэх урам зориг
өгдөгөөрөө онцлог юм.
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VII.17
26o 14 м/с
18o 9 м/с

УЛААНБААТАР

VII.18
26o 9 м/с
14o 10 м/с
Үүлшинэ

Бага зэргийн бороотой

VII.19
24o 10 м/с
13o 8 м/с

26o
8o

29o
13o

БАЯН-ӨЛГИЙ

27
12o
o

22o
8o

ХӨВСГӨЛ

28o
11o

o

ӨВӨРХАНГАЙ

22o
7o

БАЯНХОНГОР

26o
10o

31o
13o

ГОВЬ-СҮМБЭР

ДУНДГОВЬ

24
10o
o

33o
18o

ХЭНТИЙ

22o
10o

21o
9o

ГОВЬ-АЛТАЙ

ДОРНОД

ТӨВ

АРХАНГАЙ

29o
11o

25o
13o

СҮХБААТАР

33o
19o

28
13o
o

ДОРНОГОВЬ

35o
19o

ӨМНӨГОВЬ

25o
17o

Тээврийн
хэрэгслүүдийг
шалгаж байна

ҮЗВЭР
УДБЭТ
Хөгжмийн зохиолч Б.Шаравын
“Чингис хаан” дуурийг шинэчлэн
тоглохоор зэхэж байна. Уг дуурийг
долдугаар сарын 22-ны 17.00
цагт УДБЭТ-ын тайзнаа тоглоно.
Хоёр бүлэг зургаан үзэгдэлтэй
энэ дуурийн тасалбарын
үнэ суудлынхаа зэрэглэлээс
хамаараад 10000-20000 төгрөгийн
үнэтэй.
ҮНДЭСНИЙ СоЁЛ
АМРАЛТыН ХҮРЭЭЛЭН
“Trap Summer Festival-2017”
шоу долдугаар сарын 28-нд
19.00 цагаас болно. Энэхүү шоуг
“Project 26 entertainment” студи
зохион байгуулж байгаа бөгөөд
18-аас дээш насныхан оролцох
боломжтой. Анх удаа зохион
байгуулж буй уг шоунд олон
хамтлаг, дуучин урилгаар оролцох
аж. Мөн монгол брэндийн
худалдаа болох юм байна.
БоГД ХААНы оРДоН
МУЗЕЙ
Долдугаар сарын 1-20-ны өдөр
09.00-19.00 цагт “Эд мөрийн
барилдлага: Хаанс Лэдэрийн
мөрөөр” үзэсгэлэн гарч байна.
ХЭНТИЙ
Буриад монголчуудын уламжлалт
ардын тойрон бүжиг Ёохорыг
өргөн дэлгэр сурталчилдаг
болсон. Энэ жил Ардын урлагийн
“Ёохор-2017” наадам Хэнтий
аймгийн Батширээт суманд энэ
сарын 17-нд гурав дахь жилдээ
болно. Уг арга хэмжээг гадаадын
жуулчид ихээр сонирхдог.

ЗУРХАЙ

Билгийн тооллын 23
Зуны дунд улаан морь сарын хоёр хар
мэнгэтэй, хөхөгчин могой өдөр.
Үс засуулбал: Эд эдлэл идээ ундаа
олдоно.
Наран ургах, шингэх: 05.12-20.40
Барилдпага: Үл зохилдох
Шүтэн барилдлага: Төрөхүй
Суудал: Шороо
Аргын тооллын долдугаар
сарын 17. Сумъяа гараг. Билгийн
тооллын 23, Шийдэм одтой,
хөхөгчин могой өдөр.
Өдрийн наран 05.12 цагт мандаж,
20.40 цагт жаргана. Тухайн өдөр үхэр,
тахиа жилтнээ аливаа үйл хийхэд
эерэг сайн. Эл өдөр архи уух, тамхи
татах, сэтгэл муутантай нөхөрлөх
зэргийг цээрлэх хэрэгтэй ба хараал,
жатхыг буцаах, газар лусын зан үйл
хийх, өр барагдуулах, буг дарах,
газрын ам бооход сайн. Ургаа мод
таслах, байшингийн суурь тавих, угаал
үйлдэхэд муу. Өдрийн сайн цаг нь үхэр,
луу, морь, хонь, нохой, гахай болой.
Хол газар яваар одогсод баруун зүгт
мөрөө гаргавал зохистой. Үс шинээр
үргээлгэх буюу засуулбал эд, эдлэл,
идээ, ундаа олно.

Үүлшинэ

28o
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7o

ЗАВХАН
ХОВД

Үүлшинэ

СЭЛЭНГЭ
БУЛГАН

21o
7o

VII.21
29o 9 м/с
14o 7 м/с

ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН
УВС

VII.20
27o 9 м/с
12o 8 м/с

Бага зэргийн бороотой
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(Өмнөх дугаарын хариу)

ЦАГ АГААР

ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

автотээврийн үндэсний
төвөөс Жуулчныг тээвэрлэлт
улс, хот хоорондын зорчигчдыг
тээвэрлэх явцад зам тээврийн
осол, техникийн саатал гарч
болзошгүй нөхцөл байдлаас
урдьчилан сэргийлж байна.
Улаанбаатар хот болон орон
нутгийн автотээврийн төвүүдэд
24 цагийн эргүүл гаргажээ.
мөн гаднын болон дотоодын
жуулчдыг тав тухтай найдвартай
аялуулах үүднээс Хөвсгөл аймгаас эхлэн хяналт шалгалтыг
эрчимжүүлж буй аж. Замын
хяналт шалгалтын явцад өдөрт
дунджаар 500 тээврийн хэрэгсэл
хөдөлгөөнд оролцож байгааг
тогтоожээ. Хөвсгөл аймгийн
автотээврийн төв, аймгийн
Замын цагдаагийн тасгийн
холбогдох мэргэжилтнүүд техникийн бүрэн бүтэн байдал,
жуулчин тээвэрлэж байгаа том
болон дунд оврын тээврийн
хэрэгслийг шалгаж, зөвлөгөө
өгч байна.

“Помодорогийн
адал явдал”

ЗГМ: СҮДоКҮ

өмнөх дугаарын хариу / 07.08

БнсУ-д хууль бусаар оршин
суугч гадаад иргэдийг сайн
дураараа эх орондоо буцсан
нөхцөлд тус улс руу дахин орох
визний болон хилийн хоригоос
чөлөөлөх өршөөлийн аяныг
10 дугаар сарын 3-ныг хүртэл
хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэжээ.
Хэрэв тухайн иргэн БнсУ-д
таван жил хүртэлх хугацаагаар
хууль бусаар оршин суусан
бол хилээр нэвтрэх хоригоос
чөлөөлж, харин таваас дээш
жил амьдарсан тохиолдолд
хилээр нэвтрэх хоригийг нэг
жил болгон хөнгөлөх юм байна.
Паспортын зөрчилтэй буюу
хуурамч, эсвэл бусдын паспортоор хил нэвтэрсэн, хилийн
шалганаар ороогүй (нууцаар
хил нэвтэрсэн) зэрэг эрүүгийн
гэмт хэрэгт хамаарах үйлдэлтэй
бол энэ аянд хамрагдах боломжгүй аж. Түүнчлэн сайн дураараа
буцаагүй буюу шалгалтаар
баригдаж, албадан нутаг буцах
тохиолдолд энэхүү аяны хөнгөлөлт үйлчлэхгүй аж.

оНЦЛоХ ҮЗВЭР

ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

ЗГМ: КоМИКС

Чухал шаардлагатай
үед холбогдох утас гэдэг
дээр нь түргэн, гал
командын утас бичсэн
байна. Тэнэг юм уу

Би саяхан сургуулиа төгссөн
юм. Тэгээд ажилд
орох гээд олон ч газар
анкет бөглөлөө.

Нэг нь ч дуудахгүй байхаар
нь гайхаад байгаа. Тэгсэн
сая нэг газар дуудахаар нь
баярлаад очсон чинь.

Өөрсдөө
тэнэг асуулт
оруулчихаад

Москва-УБ
УБ-Эрхүү
Эрхүү-УБ
УБ-Замын-Үүд
Замын-Үүд-УБ
УБ-Эрдэнэт
Эрдэнэт-УБ
УБ-Сүхбаатар
Сүхбаатар-УБ
Сайншанд-УБ
УБ-Сайншанд
Зүүнхараа-УБ

21.35
21.10
15.35
20.00
21.35
20.30
19.10
10.55
06.30
20.25
09.15
04.25

07.30
02.40
06.20
07.50
09.55
07.45
05.48
19.52
15.35
07.01
19.15
08.40

НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Гээд загнадаг
байна шүү дээ.

УБ-Бээжин
Бээжин-УБ
Сөүл-УБ
УБ-Сөүл
Москва-УБ
УБ-Москва
УБ-Хөх хот
Хөх хот-УБ
Бэрлин-УБ
Токио-УБ
УБ-Манжуур
Манжуур-УБ

08.15
11.30
13.00
17.10
00.00
08.20
08.00
11.20
13.15
15.30
16.50
16.50

11.50
14.00
15.50
21.15
07.10
10.10
10.20
14.10
06.15
20.25
19.25
19.25

Венесуэлийн валютын нөөц
шавхагдаж байна
1

Түүнчлэн ноён Мадурогийн
талынхнаас бүрдсэн дээд шүүх
болон Ерөнхийлөгчийг эрс
шүүмжилдэг ерөнхий прокурор
Луиса Ортегагийн талынхны
хооронд зөрчил үүсээд буй.
Уг тэмцлийн явцад дээд шүүх
хатагтай Ортега худал үнэнийг
ялгах машины тусламжтайгаар
мэдүүлэг өгөх ёстой гэсэн
шийдвэр гаргав.
Үүний зэрэгцээ гадаад
валютын нөөц шавхагдсаны
улмаас Венесуэл улс энэ жил
гадаад өрөө төлж чадалгүй,
дефолтод орж болзошгүй байгааг
эдийн засагчид анхаарууллаа.
Энэ оны дөрөвдүгээр улиралд
тус улс болон төрийн мэдлийн
PDVSA нефтийн компани 3.7
тэрбум ам.доллар төлөх ёстой
юм. Каракас дахь Венесуэлийн
их сургуулийн эдийн засгийн
профессор Хавиер Хернандес
“Валютын нөөц ба тус улсын
гадаад валютын орлогын байдал
шинэ түүхэнд хамгийн гунигтай
түвшинд очоод байна” хэмээн
өгүүлэв.
Урт хугацаанд Венесуэл
улс Орос, Хятад болон Латин
Америкийн хөгжлийн банкинд
нэлээд өртэй. Түүнчлэн зарим
компани амлалтаасаа буцсан,
хөрөнгийг хураасан гэх үндэс
лэлээр Венесуэлийг олон улсын
шүүхэд өгөөд буй. Eurasia
группын Латин Америкийг
хариуцсан захирал Риза ГрейсТаргов ярихдаа дээрх компаниуд
Венесуэлийг Дэлхийн банкны
хөрөнгө оруулалтын маргааныг
шийдвэрлэх шүүхэд өгснийг
мэдээлсэн юм. Өөр гомдлууд
ч нэмэгдэх ба ойрын саруудад
асуудлыг шүүхээр хэлэлцэх байх
гэж тэрбээр өгүүллээ. Төв банк
нэг тэрбумын бонд гаргаж, Goldman Sachs, Nomura банкуудад
худалдсан боловч олон улсын
эсэргүүцлийн улмаас дахин бонд
гаргах боломж хомсдож байна.
Гэвч Нью Йорк дахь Torino
Capital компанийн ерөнхий
эдийн засагч Франциско

BBM©

Родригес хэлэхдээ Мадурогийн
Засгийн газар янз бүрийн арга
замаар 14.5 тэрбум ам.доллар
босгох чадвартай гэж үзэж
байна. Тухайлбал, Уго Чавесийн
засаглалын үед Карибын тэнгис
орчмын жижиг орнуудад
олгосон зээлээ эргэн татаж
болно. Эдгээрээс хамгийн том
зээлдэгч нь Никарагуа улс бөгөөд
Венесуэлд 2.9 тэрбумын өртэй
аж. Засгийн газар түүнчлэн
улсын зохицуулалтад байдаг

хувийн банк, даатгалын
компаниудын хөрөнгийг
мэдэлдээ авах боломж
той.
Жилийн өмнө Хятадаас авсан
зээл үлдсэний дээр PDVSA зэрэг
төрийн мэдлийн компаниудаас
бэлэн мөнгийг нь татах арга бий.
Ноён Родригесийн хэлснээр “
Хятадààñ зээлñýí өрөө дарахад
ашиглаж болохгүй авч импортын
худалдан авалтад зарцуулж
болох юм”. Нефтийн хамтарсан
үйлдвэрийн хувьцааг худалдаж

Ноён Трампын аяыг олсон нь
Гидеон Рахман
Ноён Дональд Трамп яагаад
Парист айлчилсан мөртөө
Лондонд очихоо хойшлуулав.
Британи, АНУ-ын алдарт
тусгай харилцааг үл харгалзан
Америкийн Ерөнхийлөгч Лон
донд хийх айлчлалаа тодорхойгүй
хугацаагаар хойшлуулсан нь
Трампыг эсэргүүцсэн томоохон
жагсаал цуглаан болохоос эмээсэн
хэрэг. Харин тэрбээр Францын
Ерөнхийлөгчийн урилгыг дур
тайяа хүлээн авч, энэ сарын 14-нд
Парист болсон цэргийн парадыг
тааëàìæòàé үзэж сонирхов.
Францчуудын дөнгөж 14 хувь
нь Трампыг дэмжиж буйг үл
анхааран түүнийг Парист урьсан
нь нэг талаар эрсдэлтэй алхам
боловч нөгөөтэйгүүр Францын
Ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон
ноён Трампын арга эвийг олж
чадахыг харуулав.
Ноён Макрон АНУ-ын
Ерөнхийлөгчийг урин ирүүлсэн
нь хүчтэй байр суурийн илрэл юм.
Тэрбээр Трамптай уулзангуут яс
булгалам чангаар гар барилцав.
Зарим нь үүнийг дипломат
тоглоом гэх байх. Гэвч энэ нь
тодорхой мессеж юм. Тухайлбал,
Францыг тоглоомноос хасаад
тойроод гарч болохгүй гэсэн үг.
Үүнээс ялгаатай нь Британийн
Ерөнхий сайд Тереза Мэй
Вашингтонд анх айлчлахдаа
Цагаан ордонд түүнийг угтан
авсан ноён Трамптай ёс төдий
гар зөрүүлэх шиг болсон. Үүнийг
нэр хүнд муутай Америкийн
Ерөнхийлөгчтэй ойрын харилцаа
тогтоохоос зайлсхийсэн явдал
хэмээн ажиглагчид тайлбарлаж

байв.
Парисын айлчлалаас үзэхэд
Европын удирдагчдаас анх түрүүн
ноён Трамптай дотно харилцаа
тогтоож, улмаар нөхөрлөлийн
гараа сунгах боломжийг нээсэн
явдалд боллоо. Гэвч Цагаан
ордны нөлөөнд автсан мэт
харагдах улстөрчид эх орондоо
эсэргүүцэлтэй тулгарч болзошгүй
юм. Үүний улмаас театрын мэт
ёс төдий гар барих нь харагддаг.
Энэ нь үзэл суртал болон улс
төрийн бодлогод ч ажиглагдана.
Саяхан болж өнгөрсөн Францын
Ерөнхийлөгчийн сонгуульд
үндсэрхэг үзэлт нэр дэвшигч
Марин Ле Пенийг ялж гарсан
ноён Макрон Германы канцлер
Ангела Меркелийн хамт нэгдмэл
Европыг төлөөлж буй.
Харин Британийн Ерөнхий сайд

Тереза Мэй хоёрдмол, сулхан
байр суурьтай байгаа. Түүний
Засгийн газар даяарчлалыг
дэмжиж буй хэдий ч Брекситийн
санал асуулга эсрэг үзэл санааг
харуулсан. Ноён Макрон,
Трамп нар ч ингэж үзэж байгаа
бололтой. Ийм нөхцөл байдлын
дунд АНУ-ын Ерөнхийлөгч
Британид төрийн айлчлал хийх
нь хэд хэдэн хэцүү асуулт тавихад
хүргэж магадгүй. Тухайлбал,
Британийн геополитикийн ба
үзэл суртлын байр суурийг дахин
нягтлах шаардлагатай. Ноён
Макрон үзэл суртлын хуваагдлын
хувьд Трампын эсрэг талд байгаа
боловч түүнтэй хамт цэргийн
парад үзэхээс татгалзаагүй нь
хүчтэй байр суурь юм.

болох ба байгалийн баялагт
хяналтаа өргөтгөх геостратегийн
үүднээс зөвхөн Хятад улс
худалдан авч магадгүй юм.
Урьд нь нефтийн үнэ дээшилж,
Венесуэлийг аварч байсан бол
одоо тийм зүйл тохиолдох
найдвар муутай. Нефтийн үнэ
2008 оны оргил үеэс гуравны
хоёроор унасан бол энэ оны эхний
зургаан сард Брент маркийн үнэ
15.5 хувиар доошилсон нь 1998
оны мөн үеэс хойш хамгийн эрс

унасан үзүүлэлт юм. Мадурогийг
Засгийн газар энэ бүх хямралыг
АНУ-гийн зохион байгуулсан
явуулга хэмээн буруутгаж буй.
ОПЕК-ийн энэ долоо хоногийн
мэдээнээс үзэхэд Венесуэлд
нефтийн гаралт сарын дүнгээр
13.6 хувь буусан бол гол
үйлдвэрлэгчдийнх өссөн байна.
Ноён Хернандес “Нефтийн
орлого буурсан нь зөвхөн
үнийн уналтаас шалтгаалаагүй.
Үйлдвэрлэл эрс буурсан” хэмээн

Гэвч Нью
Йорк дахь
Torino Capital
компанийн
ерөнхий
эдийн засагч
Франциско
Родригес
хэлэхдээ
Мадурогийн
Засгийн газар
янз бүрийн
арга замаар
14.5 тэрбум
ам.доллар
босгох
чадвартай гэж
үзэж байна.

дүгнэжээ. Гэхдээ эмх замбараагүй
байдал газар авч, санхүүгийн
хямрал даамжирч магадгүй ч
Венесуэл улс энэ ондоо ямар
ч гэсэн дефолтод орохгүй гэж
шинжээчид таамаглаж байгаа.
Хатагтай Грейс-Таргов “Мадуро
засгийн эрхэнд үлдэж чадвал
дөрөвдүгээр улиралд бүх нөөцөө
хумèж, дефолтоос сэргийлж
чадах авч тун ойртоно”
гэж дүгнэсэн байна.

Лиу Сиабо Хятадад асуулт
үлдээлээ
Том Митчелл
Нобелийн энхтайвны шагналт
Лиу Сиабо асан Хятадын
коммунист намыг хайр найргүй
шүүмжèëäýã байлаа. Гэвч
тэрбээр намын удирдлагын
хүлээсэн зөвшөөрөх нь хялбар
буюу ашигтай гэж үздэг
хүмүүсийг жигшин зэвүүцэхээс
татгалзаж чадсан юм. Ноён Лиу
“Дарангуйлал ямар харгис байлаа
ч ард түмэн эмээх буюу гомдоллох
ёсгүй. Тэд бүгдээр бууж өгөх үү,
эсвэл босох уу гэдгээ шийдэх
ёстой” хэмээн бичиж байв.
Тэрбээр амьдралынхаа сүүлийн
найман жилийг төрийн эсрэг гэмт
хэрэгт яллагдан шоронд амаа
хамхиулан өнгөрөөсөн бөгөөд
түүний уриа дуудлага мартагдах
тийшээ хандаж байсан юм.
Гэвч өнгөрсөн сард түүнд
элэгний хорт хавдрын улмаас
“эрүүл мэндийн өршөөл”
үзүүлснээр байдал өөрчлөгдөв.
Хэдийгээр ноён Лиу эмнэлэгт найз
нөхөд болон хэвлэлийнхэнтэй
уулзах эрхгүй хоригдож байсан ч
тэрбээр дахин мэдээний гол баатар
болсон юм. Пүрэв гарагийн шөнө
нийгмийн сүлжээгээр түүнийг
дурссан постууд дүүрэн байлаа.
Нэрээ хэлэхийг хүсээгүй Хятадын
гэрэл зургийн сурвалжлагч 1989
оны Тиананмений бослогын
тухай баримт киноноос Лиугийн
нэрийг олж мэдсэнээ дурсан ярив.
Тэрбээр “Оюутны зарим удирдагч
хэдхэн мөч алдаршаад авахыг
бодсон байх. Харин Лиу өөрийгөө
умартан, зүрх зоригоо харуулсан”

хэмээн өгүүллээ.
Тэрхүү бослогын үеэр Лиу
“Ардчилсан нийгмийг үзэн
ядалт, дайсагнал дээр бүтээхгүй.
Харилцан хүндэтгэл, хүлцэл,
зөвшилцөх хүслээр бий болгоно”
хэмээн хэлсэн байдаг. Зарим
нэг нь Хятадын Гадаад хэргийн
яамнаас гаргасан “Нобелийн
шагналтан бол Хятадын хуулийг
зөрчсөний улмаас яллóóëсан
энгийн нэгэн байсан. Хятад
бол хууль хэрэгждэг орон” гэх
мэдэгдлийг даган шүүмжлэх
аястай байв. Ийм хүмүүс Лиугийн
идеалист үзлийг гэнэн сэтгэлгээ
хэмээн шүүмжилж, тус улсыг
хатуу гараар удирдах нь хамгийн
зөв хэмээн үздэгээ илэрхийлжээ.
Твиттертэй адил Хятадын
Вейбо хэмээх нийгмийн сүлжээнд
хэдэн сая дагалдагчтай зүүний

үзэлт тайлбарлагч Сима Нан
“Хятäад тэр үед /1989/ ганцхан
сонголт байсан. Коммунист
намын удирдлагыг даган
социализмаар замнах явдал”
хэмээн бичжээ. Өөр нэг постод
“Би 1989 оны оюутны хөдөлгөөнд
оролцсон. Лиуг бишрэн шүтдэг
байлаа. Түүний номыг авч
уншсан. Гэвч Лиугийн философè
Хятадын асуудлыг шийдэж
чадахгүйг амьдрал харууллаа”
хэмээн өгүүлсэн юм. Ноён Лиу
“Дарангуйлал өөрөө аймшигтай
биш. Хамгийн аймшигтай нь
бууж өгөх явдал. Амаа хамхих
буюу дарангуйллыг магтан
дуулах явдал. Ард түмэн эсэргүү
цэхээр шийдвэл хамгийн харгис
дарангуйлал хүртэл
богино настай” хэмээн
бичиж байсан билээ.
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Эдийн засаг
хөрөнгийн зах зээл

Нээлттэй болсноор иргэдийн
хувьцааны хөрвөх чадвар сайжирна
Хөрөнгийн
биржид
гарахад СЗХ-ны
зөвшөөрөл дутуу
байна

Згм Товчхон
» Хамтын ажиллагаа
Heineken компани Монгол
улсад эрхэлж буй бизнесийн
үйл ажиллагаагаа “Шунхлай”
группын томоохон хувь
эзэмшил бүхий, улсдаа
тэргүүлэгч АПУ компанитай
нэгтгэх гэрээ байгууллаа.
» Экспорт

11.7

Сая тонн. БНХАУ-ын гаалийн
байгууллагын мэдээлснээр
энэ оны эхний дөрвөн
сарын байдлаар Монгол Улс
11.7 сая тонн хүрэн нүүрс
нийлүүлсэн нь өмнөх оны
мөн үеийнхээс хоёр дахин
өссөн үзүүлэлт болж байна.

Ц.Мандхай
ЗГМ
“Хөрөнгө оруулагч үндэстэн”
ХК-ийн гүйцэтгэх захирал
Б.Тамиртай ярилцлаа. Тэрбээр
Монголын хөрөнгийн зах зээлийн
түүхэнд анх удаа олон нийт,
иргэдийн оролцоотой нээлттэй
хувьцаат компани бий болж
байгааг тодотгов.
-Хөрөнгө оруулагч үндэстэн
нь хаалттай хувьцаат компа
ниас нээлттэй болж байгаа юм
байна. Яагаад ийм шилжилт
хийх болсон бэ?
-Манайд хөрөнгө оруулалт,
өмч хувьчлал гэхээр бид нар
шиг хөдөлмөрлөж байгаа энгийн
хүмүүсээс ангид төсөөлдөг.
Олон нийтийн хөдөлгөөнөөс
эхэлсэн манай компани 2016
оны нэгдүгээр сард 560 хувьцаа
эзэмшигчтэй байгуулагдсан.
Тухайн үед нэг хүн нэг саяас
доошгүй төгрөгийн хөрөнгө
оруулалт хийсэн юм. Өнөөдөр
850 гаруй хувьцаа эзэмшигчтэй
болж, хувьцааны үнэ тогтмол
өсч байна.
Хаалттай хувьцаат компани
нь хууль зүйн хувьд өөрийгөө
сурталчлах боломжгүй бай
даг. Энэ нь зөвхөн хувьцаа
эзэмшигчдэд, эсвэл сургалт
хэлбэрээр хаалттай хүрээнд
мэдээллийг түгээдэг сул талтай.
Хүрсэн амжилт, хөрөнгө оруулах
томоохон төслөө олон нийтэд
хүргэж чаддаггүй учир ихээхэн
хэмжээний хөрөнгийг олон

» Хөрш

С.Батсайхан / ЗГМ©

нийтээс цуглуулах боломж хомс.
Иймээс хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлаас нээлттэй хувьцаат
компани болох шийдвэр гаргасан.
Ингэснээр манай компаниар
дамжуулж иргэд томоохон өмч
хувьчлал, хөрөнгө оруулалтын
үр шимээс иргэд нээлттэй хүртэх
боломжтой юм.

Хөрөнгө
оруулалтын
найдвартай
байдалд тавих
хяналт сайжирна
-Нээлттэй хувьцаат компани
болох зорилгоор “Жинст Увс”
хувьцаат компанитай нэгдэж
байгаа гэсэн. Яагаад ийм арга
зам сонгох болов?
-Хөрөнгийн зах зээлд хувь

цаагаа нээлттэй худалдах үндсэн
хоёр арга зам бий. Эхнийх нь,
анхдагч зах зээлд хувьцаа гаргах
юм. Энэ нь нийтлэг хэрэгждэг
бөгөөд IPO гэж нэрлэдэг. Удаахыг
нь мэргэжлийн хэллэгээр “урвуу
IPO” гэж томъёолдог. Энэ нь
хөрөнгийн зах зээл дэх нээлттэй
хувьцаат компанитай нэгдэхийг
хэлдэг. Бидний хувьд хоёр дахь
арга замыг сонгосон. Тиймээс
хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй
боловч үйл ажиллагаа явуул
даггүй “Жинст Увс” ХК-тай
нэгдэж, хувьцааны 85 хувийг нь
эзэмшиж байна.
-Хөрөнгийн бирж дээр гарах
үйл явц одоо ямар шатанд
байна вэ?
-Монголын хөрөнгийн зах
зээл анх удаа олон нийтийн
оролцоотой хувьцаат компани
тай болж байна. Санхүүгийн
зохицуулах хороо, Монголын
хөрөнгийн бирж зэрэг бай
гууллагад холбогдох баримт
бичгийг нь бүрдүүлж, бүрт
гэл дуусах шатандаа орсон.

Наадмын өмнөхөн бид Үнэт
цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн
төвд хувьцаагаа хадгал ууллаа.
Энгийнээр хэлбэл, манай
компанийн хувьцаа эзэмшигч тус
бүр улсын мэдээллийн нэгдсэн
санд бүртгүүлэх чухал шатыг
давсан. Одоо хөрөнгийн биржид
гарах Санхүүгийн зохицуулах
хорооны зөвшөөрлийг авах
дутуу байна. Ингэснээр энэ оны
есдүгээр сараас биржид хувьцааг
нээлттэй худалдах боломжтой
юм.
-Хувьцааны нэрлэсэн үнийг
тогтоосон уу?
-Одоохондоо нэрлэсэн үнээ
тогтоогүй байна. Нэгдүгээр
улирлын тайлангаар манай
нэгж хувьцаа 1545 төгрөгөөр
үнэлэгдсэн. Бидний хувьд
энэ үнээс буурахгүй гэсэн
хүлээлттэй байна.
-Олон нийтийн оролцоотой
компанийн хувьд нээлттэй
хувьцаат болсноор ямар үр дүн
гарах вэ?
-Юуны өмнө, олон нийт

Дэлхийн газрын тосны зах
зээлин жишиг Brent төрлийн
түүхий эдийн ханш 1.4 хувиар
дээшилж, 50 ам.долларыг давсан
байна. Үүнтэй зэрэгцээд WTI
төрлийн газрын тосны ханш ч
1.2 хувиар чангарч, баррель нь
46 ам.долларт хүрчээ. Дэлхийн
зах зээлд цахилгаан хөдөлгүүртэй
автомашины эрэлт буурна гэсэн
таамгийг олон улсын шинжээчид

танилцуулсан. Өөрөөр хэлбэл,
цахи лгаан хөдөлг ү ү ртэй
автомашины эрэлт урт хугацаанд
саарах төлөвтэй байгаа аж. Энэ
мэдээ газрын тосны зах зээлд
эрэлт өснө гэсэн таамаг дагуулж,
олон улсын зах зээлд хүчтэй
нөлөөллөө. Улмаар эрчим хүчний
үндсэн түүхий эд болох газрын
тосны эрэлт өсөж магадгүй байгаа
нь ханшийг ийн дэмжжээ.

Томоохон
хөрөнгө
оруулалт,
хувьчлалд
иргэд оролцох
боломжтой.

мэдээллээр тогтмол хангагдаж
байх нь хамгийн гол үр дүн юм.
Ингэснээр манай хувьцааны
хөрвөх чадвар сайжрах болно.
Гэтэл одоогийн байдлаар,
хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа
заръя гэвэл нэг бол бидэнд
захиалга өгөх замаар худалдах,
эсвэл өөрөө худалдан авагчаа
олох гэсэн хоёр арга замаар
хувьцаагаа борлуулж байна.
Харин хувьцаа биржид гарвал
өдөртөө л брокер, диллертээ
захиалга өгч, худалдах боломж
бүрдэнэ.
Мөн хяналт сайжирна. Хаалт
тай хувьцаат компанид олон
нийтэд санхүүгийн мэдээллээ
тайлагнах шаардлага тавь
даггүй. Харин нээлттэй болсноор
жилд нэг удаа тайлангаа тавих
үүрэг хүлээдэг. Үүнийг дагаад
Санхүүгийн зохицуулах хорооны
хяналт чангарч, шаардлага
өндөрсөнө. Ингэснээр хөрөнгө
оруулагчдын эрх ашгийг илүү
сайн хамгаалах боломж бүрдэх
юм.

19.6

Хувь. БНХАУ-ын албаны
мэдээгээр тус улсын гадаад
худалдаа 13.14 их наяд
юань буюу 1.94 их наяд ам
долларт хүрч, өнгөрсөн
жилийн мөн үеийнхээс 19.6
хувиар өсчээ.
» Цахилгаан машин
Өнгөрсөн жил цахилгаан
машины хэрэглээ хоёр дахин
өсч, хоёр саяд хүрснийг
Олон улсын эрчим хүчний
агентлаг мэдээлэв. 2025
онд цахилгаан машины
хэрэглээ 40-70 сая болно гэж
таамаглажээ.

Валютын ханш
АНУ доллар

2402.54

Евро		

2755.71

Япон иен		

21.35

ОХУ рубль

40.69

БНХАУ юань

354.58

БНСУ вон

2.13

Газрын тосны ханш өслөө
50
49
48
47
46
45
44

6/VI

23/VI

7/VI

30/VI

14/VI

Brent-ийн ханш сүүлийн нэг сард (ам.доллараар)
Brent-ийн ханш сүүлийн нэг сард (ам.доллараар)

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

МОНГОЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАДААД КОМПАНИУД
НЭР

СИМБОЛ

БИРЖ

ВАЛЮТ

ХАНШ

ӨӨРЧЛӨЛТ %

ОГНОО

RIO TINTO

RIO

ASX

AUD

65.53

▲ +0.21%

7/15/2017

WOLF PETROLEUM

WOF

ASX

AUD

0.02

▼ -12.5%

7/15/2017

PETRO MATAD

MATD

LON

GBX

11.625

▼ -3.13%

7/15/2017

ASPIRE MINING

AKM

ASX

AUD

0.022

▲ +10%

7/15/2017

▼ -7.69%

7/15/2017

GUILDFORD COAL

GUF

ASX

AUD

0.013

PROPHECY DEVELOPMENT

PCY

TSX

CAD

3.01

▼ -7.1%

7/15/2017

TURQUOISE HILL RESOURCES

TRQ

TSX

CAD

3.6

▲ +1.41%

7/15/2017

SOUTHGOBI RESOURCES

SGQ

TSX

CAD

0.31

▼ -15.15%

7/15/2017

XANADU MINES

XAM

ASX

AUD

0.18

▼ -5.26%

7/15/2017

ENTREE GOLD

ETG

TSX

CAD

0.5

▲ +7.53%

7/15/2017

ТҮҮХИЙ ЭД

СИМБОЛ

ХАНШ (нэгж)

АПУ ХК		
ГОВЬ ХК		
МАХИМПЕКС ХК		
СҮҮ ХК		
БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ 		
ХӨХ ГАН ХК		
ГЕРМЕС ХК		
ЖЕНКО ТУР БЮРО ХК		
МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
МОНИНЖБАР ХК		
МАТЕРИАЛ ИМПЕКС ХК		
МОНГОЛ ШУУДАН ХК		
МЕРЕКС ХК		
НАКО ТҮЛШ ХК		

APU
GOV
MMX
SUU
BNG
HGN
HRM
JTB
MCH
MIB
MIE
MNP
MRX
NKT

347.34
13400
2400
138
37000
99.9
138.1
60
539.48
176.6
8000
388.23
50.62
158

ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО
▲
▼
◄►
▲
◄►
◄►
▼
◄►
▲
▼
◄►
▼
▼
▼

9.81%
-0.59%
0%
2.22%
0%
0%
-4.69%
0%
7.18%
-4.54%
0%
-0.45%
-7.09%
-1%

7/16/2017
7/16/2017
7/16/2017
7/16/2017
7/16/2017
7/16/2017
7/16/2017
7/16/2017
7/16/2017
7/16/2017
7/16/2017
7/16/2017
7/16/2017
7/16/2017

НЭР

СИМБОЛ

НЭГЖ

ХАНШ ($)

ӨӨРЧЛӨЛТ %

АЛТНЫ СПОТ

XAU

унци

1228.7

▲

+0.91%

7/15/2017

ЦАГААН АЛТ

PLA

унци

923.5

▲

+1.81%

7/15/2017

МӨНГӨ

SIA

унци

15.933

▲

+1.54%

7/15/2017

ЗЭС (COMEX)

HGA

фунт

269.1

▲

+1.11%

7/15/2017

ДЭЛХИЙН ГОЛЛОХ ИНДЕКСҮҮД

ТӨМРИЙН ХҮДЭР

TIOA

тонн

64.92

▲

+1.18%

7/15/2017

НЭР

СИМБОЛ

ХАНШ (нэгж)

ӨӨРЧЛӨЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ %

ОГНОО

WTI ТОС

CLA

баррель

46.54

▲

+1%

7/15/2017

БРЕНТ

COA

баррель

48.91

▲

+1.01%

7/15/2017

БЕНЗИН

XBA		

156.05

▲

+2.25%

7/15/2017

БАЙГАЛИЙН ХИЙ

NGA

Mmbtu

2.98

▲

+0.64%

7/15/2017

НҮҮРС (NYMEX)

QZA

тонн

336.55

▲

+0.21%

7/15/2017

НҮҮРС (NEW CASTLE)

XWA

тонн

83.95

▲

+0.18%

7/15/2017

ЭЛСЭН ЧИХЭР

SBA

фунт

0.143

▲

+1.13%

7/15/2017

БУДАА

RRA

центнер

11.675

▼

-0.68%

7/15/2017

БУУДАЙ

WA

бушель

510.75

▼

-0.2%

7/15/2017

КАКАО

CCA

тонн

1915

▲

+2.3%

7/15/2017

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

CCMP
DAX
SPTSX
AS51
INX
SHCOMP
MSETOP
UKX
HSI
NKY

6312.465
12631.72
15174.81
5765.119
2459.27
3222.417
13039.11
7378.39
26389.23
20118.86

+38.03
-9.61
+39.81
+28.35
+11.44
+4.25
+123.86
-35.05
+43.06
+19.05

7/15/2017
7/15/2017
7/15/2017
7/15/2017
7/15/2017
7/15/2017
7/15/2017
7/15/2017
7/15/2017
7/15/2017

▲ +1.91%
КОФЕ
KCA
фунт
1.337
Энэхүү ханшийн мэдээлэл нь хүснэгтэд заасан өдрийн 15 цагийн байдлаарх дүн тул
үүнээс хойш өөрчлөгдсөн байх боломжтой.

ОГНОО

НЭР		

7/15/2017

Тухайн өдөр арилжаалагдсан хувьцаа

▲
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▲
▲

+0.61%
-0.08%
+0.26%
+0.49%
+0.47%
+0.13%
+0.96%
-0.47%
+0.16%
+0.09%

