АН-ын таван араншин ба
амлалт

Минимализм эрчээ авсан
Цагаан сар

“Хоёр Мөнх”-ийн өрсөлдөөний
өнөө цагийн хувилбар

Дотоод сунгааны өнгө төрх, үндсэн зорилго нь
алдагдахад хүрээд байна. >2

Хүмүүс хэмнэлттэй, ухаалаг худалдан авалтыг
илүүд үзэх болжээ. > 4

Тэд сүүлийн есөн жил дэлхийн шилдэг
хөлбөмбөгчийн шагналыг бусдад алдсангүй. > 6

БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ
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ОНЦЛОХ
УЛС ТӨР

Ерөнхийлөгч өнөөдөр
сэтгүүлчидтэй зангиагүй уулзалт
хийж, утааны талаар ярилцана.
ҮАБЗ утааг гамшиг мөн гэж
үзэн, Хотын даргын
шийдвэрийг дэмжлээ.
Казиногийн хуулийн төслийг
судлах Ажлыг хэсгийг УИХ-ын
гишүүн Л.Энхболд ахална.
Дархан-Уулын АН-ын гишүүд
бүртгэл шударга явагдаагүй гэж
шаардлага хүргүүллээ.
СЕХ-ны гишүүн Д.Дэлгэрцогтыг
чөлөөлж, оронд нь ЦЕГ-ын дарга
Ө.Энхтөрийг томилно.

Хоёр хувийн өсөлттэй жил

YНЭ: 600₮

ЭДИЙН ЗАСАГ

Монголбанк валютын дуудлага
худалдаагаар 6.2 сая ам.доллар
банкуудад нийлүүллээ.
Хөрөнгийн биржийн индекс
847.12 нэгж болж, 0.13 хувиар
өсөв.
"Хөрөнгө оруулагч үндэстэн"
компанийн үнэлгээ 2.7 тэрбум
төгрөгтэй тэнцлээ.
Ам.долларын ханш хоёр өдөр
дараалан буурав. Харин урвуу
хамааралтай алтны ханш өслөө.
Дэлхийн хоёр дахь том эдийн
засаг БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн
үнийн индекс 5.5 хувиар өсөв.
1.6 хувиар агшаад буй Монголын эдийн засаг энэ онд хоёр хувиар тэлнэ гэж Дэлхийн банк таамаглаж байна. Гэхдээ амаргүй сорилтууд тулгарна гэдгийг сануулав.

НИЙГЭМ

Шинэ нисэх онгоцны буудлыг
хүлээж авах Ажлын хэсгийн
дүгнэлт энэ сарын 18-нд гарна.
Иргэний үнэмлэхний чипийг
идэвхжүүлж, тоон гарын үсэг
суулгахаар хуульд тусгажээ.
Тээврийн хяналтын прокурор
байсан Х.Тамир нарын хар
тамхины хэргийг өнөөдөр шүүнэ.
Беларусиас хөдөө аж ахуйн
төхөөрөмжийг хөнгөлөлттэй
зээлээр авах талаар хэлэлцэв.
Өнгөрсөн жил 17118 хос
гэрлэлтээ бүртгүүлсэн бол 4159
иргэн гэрлэлтээ цуцлуулжээ.

ДЭЛХИЙ

Өмнөд Солонгос АНУ,
Японтой хамтарсан цэргийн
сургуулилтаас татгалзав.
Сүүлийн өдрүүдэд Европт хэт
хүйтэрсний улмаас 20 гаруй хүн
нас барсан байна.
Б.Обамагийн захиргаа Арабын
хаврын үр дүнг буруу тооцсоныг
ТТГ зөвшөөрлөө.
Филиппиний Жоло арлын
орчимд 7.3 магнитудын хүчтэй
гүний газар хөдлөлт болов.
Финландын эрдэмтэд хүүхдийн
диабет вирусийн гаралтай байж
болохыг тогтоожээ.

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
2017.01.11

-16° -27°
ҮҮЛШИНЭ

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
7 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

00553

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©
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Улаанбаатарын агаарын бохирдол
ДЭМБ-аас тогтоосон аюултай хэмжээнээс 4 дахин их байна!!!
НИЙТЛЭЛЧИЙН БУЛАН

Өөрийгөө
тэтгэх ипотек

Ипотекийн
зээл зогсолтгүй
үргэлжлэх баталгаа
нь санхүүжилт

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

УЛААНБААТАР

Газар хөдлөлтийн идэвхжил
намдахгүй байна

МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ

(2016 оны байдлаар)

Зөвхөн 2016
онд Эмээлтийн
хагаралын дагуу 800
удаа газар хөдөлжээ

Б.Баяртогтох
@bayrtogtokhZGM

З.Цэлмэг
@tselmegZGM

“Иргэдийг орон сууцжуулах
бодлого үргэлжлэн хэрэгжинэ”
хэмээн Монголбанкны ерөн
х и й лөг ч Н.Ба я р т са й ха н
мэдэг
д ээд багагүй хугацаа
өнгөрч байна. Түүний энэ үг
тухайн үед ипотекийн зээлд
хамрагдах хүсэлтэй олон хүний
санааг амраасан. Учир нь зах
зээлийн хүүнээс хоёр дахин
бага хүүтэй орон сууцны
зээл зогсох нь гэсэн цуу яриа
иргэдийн дунд газар аваад
байлаа. Сонгуулиас хойш
гурван сарын хугацаанд банкууд
ипотекийн зээл олгоогүй. Энэ нь
цуу яриа гарах эхлэл болсныг
үгүйсгэхгүй. Харин төв банкны
ерөнхийлөгчийн дээрх үг энэ
эргэлзээг тайлсан юм.
Агаарын бохирдлыг үүсгээд
байгаад гол шалтгааны нэг нь
гэр хорооллын утаа. Үүнийг
шийдэхэд ипотекийн зээлийн
ач холбогдол их. Гэвч жилийн
найман ху вийн хү ү тэй
ипотекийн зээл санхүүжилтийн
хомсдолд орох эрсдэлтэй
тулгараад байна.

ОЛГОЛТ СУНГАЛТ ХАСАЛТ

АВСТРАЛИ
АНУ
БНАСАУ
БНСВУ
БНСУ
ТУРК
ФИЛИППИН
БНХАУ
ОХУ
ЯПОН
БУСАД
НИЙТ

332
409
136
560
750
498
546
1678
639
178
875
282
799
1683
746
81
242
131
90
236
90
10434 14470 10085
483
1079
511
238
423
206
1113
1877
821
14854 23722 14145

966

871
988

10779
Хөдөлмөр эрхлэгч

Хөрөнгө оруулагч

HG, T, S-ийн гэр бүл
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Суралцагч

Гадаадын иргэн, харьяатын газар©

MSE ALL

АЛТ

ЗЭС

847.12
0.13%

1186.20
0.46%

5591
0.02%

10-ЧИНГИС БОНД

85.789
0.01%

Нийслэл орчмын газар
хөдлөлтийн идэвхжил өнгөрсөн
онд дахин нэмэгдсэн нь тайвширч
болохгүйг бидэнд санууллаа.
2005 оноос хойш нийслэлийн
эргэн тойрон 150 км дотор
байрлах зургаан хагарал дагуух

газар хөдлөлтийн идэвхжил огцом
нэмэгдэж, 2013 онд оргил үедээ
хүрсэн билээ. Тус онд нийт 2184
газар хөдлөлт бүртгэгдсэн нь 2006
онтой харьцуулахад долоо дахин
өндөр үзүүлэлт болохыг Одон
орон, геофизикийн хүрээлэнгээс
мэдээлсэн. Тэгвэл 2014, 2015 онд
давтамж нь хоёр дахин багасаад
байсан идэвхжил өнгөрсөн
жил дахин нэмэгдэв. Өөрөөр
хэлбэл, 2016 онд бүртгэгдсэн
газар хөдлөлтийн идэвхжлийн
тоо өмнөх оныхоос даруй 500
орчмоор илүү байна.
2016 онд нийслэл орчимд нийт
1589 газар хөдлөлт бүртгэгдэв.

5

Ардчилсан намынхан
Трампын томилгооны эсрэг
Кортни Вивер, Барни Жопсон,
Дэвид Линч
АНУ-ын Төрийн нарийн
бичгийн даргад нэрийг нь санал
болгосон Рекс Тиллерсоныг
Оростой холбоотой гэж үзэж бай
гаа бол сайдад нэр дэвшсэн бусад
хүмүүс ч асуудалтай тулгарах
бололтой. Тэрбээр Оросын Давос
болох Петербургийн эдийн
засгийн чуулганы индрийн төвд
сууж байв. Түүний баруун гарт
Москвагийн хамгийн хүчирхэг
хоёр хүн Ерөнхийлөгч Владимир
Путин, нефтийн магнат Игорь
Сечин нар байрлажээ. 2013 оны

зургадугаар сарын энэ өдөр
Exxon компанийн захирал ноён
Тиллерсоны хувьд маш чухал
байлаа.
Түүний компани Роснефть
компанитай хамтран Хойд мөсөн
далайд хайгуулаа өргөжүүлэхээр
шийдвэрлэж, ноён Путин түү
нийг Найрамдлыг одонгоор
шагнажээ. Гэвч энэ өдрийн үйл
явдал Трампын Төрийн нарийн
бичгийн даргаар сонгогдсон
Тиллерсоныг сенатаар батлахад
тээг болж магадгүй юм.
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5-ЧИНГИС БОНД

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

96.570
0.03%

2489.75

360.77

41.70
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Улс төр
ТОВЧХОН

НАМУУД

АН-ын таван араншин ба
амлалт

» ЦЭЦ
Сонгуулийн тухай хуулийн
санал тоолох, саналын хуудас,
санал хураалтыг хүчингүйд
тооцохтой холбоотой зарим
зүйл иргэний сонгох болон
сонгогдох, шүүхэд хандах
эрхийг хязгаарлаж, Үндсэн
хуулийн холбогдох заалтыг
зөрчсөн гэсэн гомдлыг нэр
бүхий иргэд Үндсэн хуулийн
цэцэд ирүүлжээ. Үндсэн
хуулийн цэц уг маргааныг энэ
сарын 18-нд хянан хэлэлцэнэ.

Мөрийн хөтөлбөрөө
танилцуулах аж
лынхаа талд нь
ороод байна

» АЖЛЫН ХЭСЭГ
УИХ-ын Хууль зүйн байнгын
хорооноос Казино байгуулах
тухай хуулийн төслийг судлах
Ажлын хэсэг байгууллаа.
Ажлын хэсгийг УИХ-ын гишүүн
Л.Энхболд ахлах аж. Өмнөх
парламентын үед Засгийн
газраас Казино байгуулах
тухай хуулийн төслийг өргөн
мэдүүлсэн бөгөөд хэлэлцэхийг
дэмжиж байжээ.

Б.Даваатогтох
@datoZGM
Эв нэгдлийг эрхэмлэсэн
Ардчилсан намын даргын
сунгаанд өрсөлдөж буй таван
нэр дэвшигч эхний уулзалтаасаа
л эвдрэлцэж эхэлсэн. Өмнө
нь зохион байгуулсан хоёр
удаагийн дотоод сонгуулийн
дараа Ардчилсан нам золтой л
тарчихаагүй учир энэ удаад эв
нэгдлийг эрхэмлэх ёстойг ийнхүү
намын дарга нь хатуу захиж,
эв эеийг хичээхийн бэлгэдэл
болсон багцалсан таван сум
өгсөн юм. Гэвч нэр дэвшигчид
мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулах
нэрийдлээр нэгнээ намнаж,
дотоод сонгуулийн “цаг уур”-ыг
зориудаар өөрчлөв. Товчхондоо,
мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулж,
намынхаа гишүүдээс оноо
цуглуулах ёстой дотоод сунгааны
өнгө төрх, үндсэн зорилго нь
алдагдахад хүрээд байна.
Өнөөдрийн байдлаар сун
гаанд өрсөлдөж буй таван нэр
дэвшигч дэвшүүлсэн мөрийн
хөтөлбөрөө танилцуулах аж
лынхаа талд нь ороод буй.
Тодруулбал, Хэнтийгээс эхэл
сэн сонгуулийн сурталчилгаа
Дорнод, Дорноговь, Дундговь,
Говьсүмбэр, Сүхбаатар, Өмнө
говь, Өвөрхангай, Баянхонгор,
Говь-Алтай, Завхан аймагт
үргэлжлээд нэр дэвшигчид
өчигдөр Улаанбаатар хотноо
ирëýý. Үүнээс гадна нийслэлийн
есөн дүүргээс зөвхөн Багануур,
Багахангай дүүрэгт л таван
нэр дэвшигч буугаад мордсон.
Ингэхдээ нэр дэвшигч УИХ-ын
гишүүн Д.Эрдэнэбат Ардчилсан
намын шинэчлэл гэхээсээ

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

илүүтэйгээр гишүүд, дэмжигчдээ
идэвхжүүлэх, алдаа дутагдлаа
дүгнэх хэрэг
т эйг онцолж
байна. Мөрийн хөтөлбөртөө ч
ардчилсан төрийн удирдлага
зөвхөн эрх баригчдаар биш
иргэдийн шууд оролцоотой
удирдлага дээр тогтох ёстойг
тусгажээ. Үүнээс гадна улс
төрийн хариуцлага тооцохгүй
өнгөрдөг хөшүүн тогтолцоог
өөрчилж, улс төрийн чадавхын
үнэлгээ нэвтрүүлэхээр тэрбээр
зорьж байгаа аж.
Алдаа дутагдлаа дүгнэх
ёстой гэсэн байр суурийг илэр
хийлж байгаа нэр дэвшигч
үүгээр дуусахгүй. Ерөнхий
сайд асан Н.Алтанхуяг намын
даргаар сонгогдсон даруйдаа
өнгөрсөн дөрвөн жилийн
намын үйл ажиллагаа, бодлого
шийдвэрт дүгнэлт хийнэ гэдгээ
уулзалтын үеэр амлажээ.
Тэрбээр орон нутгийн намыг
бэхжүүлж, хүчирхэгжүүлэн,
намын бодлогыг орон нутагт
чиглүүлж, гишүүдийнхээ шууд

оролцоог хангана гэдгээ мөрийн
хөтөлбөртөө дурдсан байна.
Харин УИХ-ын гишүүн Ж.Бат
зандан нам дамнасан бүлэглэл,
фракцаас Ардчил
сан намыг
салгах нь шинэчлэлийн суурь
ажил хэмээн тодорхойлжээ.
Үүнээс гадна өөрт нь үе үе
тулгардаг ужиг “өвчин”-өөс
салахыг хүссэн бололтой.
Мөрийн хөтөлбөртөө намын
гишүүдээ хөөдөг, ялгаварладаг
хоцрогдсон тогтолцоог халж,
дүрмийн зөрчил гаргасан
гишүүдийг улс төрийн сонгуульд
оролцох, сонгуульт албан тушаал
хаших эрхийг нь тодорхой
хуг ацаагаар түдгэлзүүлдэг
хариуцлагын тогтолцоог нэвт
рүүлэхийг чухалчилсан байна.
УИХ дахь Ардчилсан намын
бүлгийн дарга С.Эрдэнийн
хувьд намаа санхүүжилтийн
хувьд хэн нэгэн болон хэсэг
бүлгээс хараат бус байлгахыг
мөрийн хөтөлбөртөө онцолжээ.
Товчхондоо, санхүүгийн хувьд
бие даасан байх ёстой хэмээн

» Мөрийн хөтөлбөрөө
танилцуулж, намынхаа
гишүүдээс оноо цуглуулах
ёстой дотоод сунгааны өнгө
төрх, үндсэн зорилго нь
алдагдахад хүрээд байна.
» Н.Алтанхуяг намын даргаар
сонгогдсон даруйдаа өнгөрсөн
дөрвөн жилийн намын
үйл ажиллагаа, бодлого
шийдвэрт дүгнэлт хийнэ гэдгээ
уулзалтын үеэр амлажээ.
» Орон нутаг төвтэй нам бо
лохын төлөө ажиллана.

үзэж байгаа аж. Мөн орон нутаг
төвтэй нам болохын төлөө
ажиллана гэдэг заалтыг мөрийн
хөтөлбөртөө тусгажээ.
Нэр дэвшигч Л.Гантөмөрийн
хувьд мөрийн хөтөлбөртөө
мэдлэг боловсролыг чухалчилсан
байна. Тодруулбал, намын хүний
нөөцийн бодлогод мерит буюу
мэдлэг, ур чадвар, туршлагыг
эрхэмлэж, оролцоо манлайллыг
чухалчилдаг зарчим баримтална
гэх заалтыг тусгажээ. Мөн намын
дэргэд улс төрийн боловсролын
сургалтын бүтэц үүсгэнэ гэдгээ
ч онцолсон байна.
Ямартай ч, сонгогчдын
хувьд намын эв нэгдлийг ба
татг аж, шинэчлэл хийхийг
хамгийн ихээр хүлээж буй. Нэр
дэвшигчдийн мөрийн хөтөл
бөрт èæèë төстэй заалтууд ч
харагдсан. Гэхдээ хэн нь олон
санал авч ялалт байгуулна бусад
нэр дэвшигчийнхээ мөрийн
хөтөлбөрийг багцалж, хамтран
хэрэгжүүлэхээ àëáàí ¸ñîîð
амласан юм.

ЗГМ: ТОДРУУЛГА

С.Чинзориг: Татвар төлөгч иргэн жилд 240 мянган
төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлнэ
Б.Тогтох
ЗГМ

Өмнө нь
жижиг, дунд
үйлдвэрлэл
эрхлэгчдэд
шаардлагатай
байгаа тоног
төхөөрөмжийг
гаалийн
татвараас
чөлөөлдөг
хууль хэрэгжиж
байсан.

УИХ-ын нэр бүхий гишүүд
Хувь хүний орлогын албан
татварын тухай хуульд
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн
төслийг өргөн мэдүүлсэн. Энэ
талаар төсөл санаачлагч,
УИХ-ын гишүүн С.Чинзоригоос
дараах зүйлийг тодрууллаа.
-Хуулийн төслийн гол
агуулга нь юу вэ. Төслийг
баталснаар иргэдэд ямар ач
холбогдолтой вэ?
-Сүүлийн жилүүдэд эдийн
засгийн өсөлт саарч, аж ахуйн
нэгж ү үдийн санхү ү гийн
чадавх суларснаас цалин
хөлс төдийлýн нэмэгдсэнгүй.
Цаашид дорвитой нэмэгдэх
хандлага ажиглагдах г ү й
байна. Энэ байдал нь иргэдийн,
ялангуяа бага орлоготой
хэсгийн амьжиргаанд сөрөг
нөлөө үзүүлж байгаа. Иймд
хувь хүний орлогын албан
татварт үзүүлэх хөнгөлөлтийг
хөдөлмөрийн хөлсний доод
хэмжээтэй уялдуулах замаар
бодит орлого, худа лдан
авах чадварыг нэмэгдүүлэх
зорилгоор дээрх хуулийн
төслийг боловсруулсан.
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвш
лийн гурван талт Үндэсний
хороо хөдөлмөрийн хөлсний
доод хэмжээг сард 240 мянган
төгрөгөөр тогтоож, энэ сарын
1-нээс мөрдөж эхэллээ. Хувь
хүний орлогын албан татварт
үзүүлэх хөнгөлөлтийн хэмжээг
хөдөлмөрийн хөлсний доод
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хэмжээтэй тэнцүү байхаар
хуульчлан тогтоовол татвар
төлөгч иргэн жилд 240 мянга,
сард 20 мянган төгрөгийн
хөнгөлөлт эдлэх боломж
бүрдэнэ.
-Хуулийн үйлчлэлд зөвхөн
төрийн албан хаагчид хам
рагдах уу?
-Үгүй ээ. Бидний тооцоолсноор
Хүн амын орлогын албан
татварын тухай хуулийн
хөнгөлөлтөд орлого багатай 600
орчим мянган хүн хамрагдахаар
байгаа. Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн
төрийн албан хаагчдын цалинг
нэмснээс илүү өргөн цар хүрээг
хамарна. Нөгөөтэйгүүр, энэхүү

хуулийн төслийг баталснаар
цаашид хөдөлмөрийн хөлсний
доод хэмжээ нэмэгдэх тусам
хувь хүний орлогын албан
татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт
нь нэмэгдээд явдаг байх хууль
эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх
зорилготой гэж ойлгож болно.
-Хуулийн төсөл баталвал
төсөвт хэчнээн төгрөгийн
дарамт үүсэх вэ?
-Õуулийн төслийн хэрэгжих
хугацааг 2018 оны нэгдүгээр
сарын 1-нээс мөрдөхөөр тус
гасан. 2018 онд улсын төсөвт
хувь хүний орлогын албан
татвараас төвлөрөх орлого 89
тэрбум төгрөгөөр буурах боловч

иргэдийн бодит орлого нэг
татвар төлөгчид сард 13 мянга,
жилд 156 мянган төгрөгөөр
өснө. Нийгмийн даатгалын санд
цалин хөлсөө мэдүүлж шимтгэл
төлөгч 575 мянган иргэн байгаа
бөгөөд татварын хөнгөлөлт
эдэлсэн иргэдийн бодит орлого
89 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэнэ
гэсэн тооцоог гаргасан.
-Жижиг, дунд үйлдвэрлэ
лийн тоног төхөөрөмжийг
гаалийн албан татвараас
чөлөөлөх тухай хуулийн
төслийг өргөн мэдүүлсэн.
Хуулийн төсөл боловсруулах
болсон шалтгаан нь юу вэ?
-Жижиг, дунд үйлдвэрлэл
ажлын байр нэмэгдүүлж, бий
болгодог. Иргэдийг байнгын,
тогтмол орлоготой болгодог
үндсэн арга хэлбэр шүү
дээ. Тийм ч учраас УИХ,
Засгийн газраас жижиг, дунд
үйлдвэрлэлийг бодлогоор
зайлшгүй дэмжих шаардлагатай
байдаг. Нэг үеэ бодвол жижиг,
дунд үйлдвэрлэлийн салбарт
улсын төсвөөс эх үүсвэрийг
нь шийдэж өгөөд зээлийн
санг нь бүрдүүлээд явж байна.
Энэ онд гэхэд л төсөвт 40
тэрбум төгрөгийг жижиг зээл
маягаар үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд
хүргэхээр тусгасан. Нөгөө талдаа
тэдэнд үйл ажиллагаа явуулахад
зайлшгүй хэрэгтэй байгаа тоног
төхөөрөмж, сэлбэгийг гаалийн
албан татвараас чөлөөлөх
асуудал байгаа юм. Өмнө
нь жижиг, дунд үйлдвэрлэл
эрхлэгчдэд шаардлагатай байгаа
тоног төхөөрөмжийг гаалийн
татвараас чөлөөлдөг хууль
хэрэгжиж байсан. Гэвч 2016 оны

арванхоёрдугаар сарын 31-нээр
хүчингүй болсон. Тиймээс уг
хуулийн төслийг өргөн барьсан.
-Хуулийн хэрэгжилтийн
хугацаанд хэчнээн төгрөгийн
татварын хөнгөлөлт эдэлсэн
бэ?
-2014-2016 оны хооронд нийт
1419 иргэн, ААН 3201 төрлийн
7000 тоног төхөөрөмж, сэлбэг
хэрэгслийг импортоор оруулж
ирсэн байдаг. Ингэснээр 13.2
тэрбум төгрөгийн гаалийн
чөлөөлөлтөд хамрагдсан гэсэн
тооцоо бий. Мөн төрөөс бизнес
эрхлэгчдийг дэмжиж байгаагийн
үр дүнд дотооддоо бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж улмаар экспортлох
сонирхолтой байгаа бөгөөд
чөлөөлөлтөд хамрагдсан аж
ахуйн нэгжүүдийн үйлд
вэрлэлийн бүтээмж 20-30 хувь
нэмэгдсэн гэсэн судалгаа ч
байдаг. Судалгаагаар мах махан,
нөөшилсөн бүтээгдэхүүн, мод
боловсруулах модон материал,
ноос ноолуур, арьс шир, оёдол,
сүү сүүн бүтээгдэхүүн, жимс
жимсгэнэ гэсэн хөнгөн хүнсний
салбарууд чөлөөлөлтөд хамгийн
их хамрагдсан байсан.
-Гаалийн татвараас чөлөө
лөх тоног төхөөрөмжийн
жагсаалтыг шинэчлэх үү?
-Хуулийг баталвал хэчнээн
нэр төрлийн тоног төхөөрөмжийг
гаалийн татвараас чөлөөлөх
вэ гэдэг жагсаалтыг Засгийн
газраас шинэчлэх юм. Ялангуяа
дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжих,
хамгаалах чиглэлээр импортыг
орлож, экспортыг нэмэгдүү
лэх чиглэлийн бодлоготойгоо
уялдуулж жагсаалтаа шинэ
чилнэ гэсэн үг.

» УУЛЗАЛТ
Гадаад харилцааны сайд
Ц.Мөнх-Оргил АНУ-ын Мянганы
сорилтын корпорацийн
Европ, Ази, Номхон далай,
Латин Америкийн орнуудыг
хариуцсан захирал
Жонатан Брүүкс тэргүүтэй
төлөөлөгчидтэй уулзлаа. Тус
корпорацийн Удирдах зөвлөл
өнгөрсөн оны арванхоёрдугаар
сард Монголыг хоёр дахь
компакт гэрээ байгуулах
боломжтой орноор дахин
шалгаруулсан юм. Энэ хүрээнд
тус байгууллагын төлөөлөгчид
Монгол Улсад ажиллаж байна.
» ТОО

180.7

Мянган тонн. Одоогоор манай
улс ураны 12 ордын хэмжээнд
180.7 мянган тонн геологийн
нөөц бүртгэсэн байдаг аж.
Үүнээс есөн ордын нөөцийг нь
Эрдэс баялгийн мэргэжлийн
зөвлөлийн хурлаар
баталгаажуулсан байна. Харин
улсын хэмжээнд цацраг идэвхт
12 ордын талбайд долоон
компани үйл ажиллагаа
явуулдаг аж.
» ТӨСӨЛ
УИХ-ын гишүүн Б.Жавхлангийн
өргөн мэдүүлсэн Хөгжлийн
банкны тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгын төсөл
парламентын босго давлаа.
Хөгжлийн банкыг улс төрөөс
хараат бус, бие даан ажиллах
боломжийг хангахаар уг
төслийг боловсруулжээ.
» ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
БСШУС-ын сайд Ж.Батсуурь
Бүгд Найрамдах Куба Улсаас
Монгол Улсад суугаа Онц
бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд
Раул Дэлгадо Консэпсионыг
хүлээн авч уулзлаа. Энэ
үеэр Элчин сайд тус улсад
зохион байгуулагддаг кино
фестивальд Монгол Улсын
уран бүтээлчдийг оролцууулах
боломжтойг дурдлаа. Мөн 1994
оноос хойш нийт 140 гаруй
оюутанд Кубын Засгийн газраас
тэтгэлэг олгосон бөгөөд
цаашид ч энэ тоог нэмэгдүүлэх
боломжтойг онцолсон юм.
» ШААРДЛАГА
Ардчилсан намын гишүүдийн
шинэчилсэн бүртгэл
өндөрлөсөн. Тэгвэл Дархан-Уул
аймгийн Ардчилсан намын
хорооноос шинэчилсэн
бүртгэлийг дүрмийн дагуу
хийгээгүй хэмээн үзэж,
шаардлага хүргүүлжээ.
Хэрэв шаардлагыг хүлээж
аваагүй тохиолдолд тэмцлийн
дараагийн хэлбэрт шилжихээ
мэдэгджээ.

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

Өөрийгөө тэтгэх ипотек
Зээл хүссэн
гурван иргэн
тутмын нэг нь
зээлдэгч болж
байна
1
Энэ нь хамгийн их эрэлт,
хэрэгцээтэй, нийгмийн захиал
га болсон зээлийн бүтээгдэхүүн
цаашид тогтвортой орших,
эсэхийг тодорхойлох юм.
Тиймээс санхүүжилт нь ипо
текийн хөтөлбөр зогсолтгүй
үргэлжлэх баталгаа. Уг нь
ипотекийн зээл ийн санхүү
жилтийг нэмэгдүүлэх замаар
илүү олон өрх орон сууцтай
болох нөхцөлийг бүрдүүлэх нь
чухал. Үүнийг цөөнгүй эдийн
засагч учирладаг. Тэдний зарим
нь орон сууцны урьдчилгааг
зохих хэмжээнд бууруулах,
эсвэл зээлийн хүүг одоогийн
түвшнээс багасгах нь утаагүй
зуух, шахмал түлшнээс хамаагүй
дээр сонголт гэж үздэг.
Тэгвэл үүнтэй санал нэгдэхгүй
нь иргэдийн цалинг өсгөх
байдлаар өрхийн орлогыг нэ
мэгдүүлэх боломжтой. Энэ нь
ипотекийн зээлд олон иргэн
хамрагдахад хэрэгтэй гэж
дүгнэдэг хэсэг. Өрхийн дундаж
орлого нэмэгдэхийн тулд эдийн
засгийн тамир тэнхээ сайн байх
нь зүйн ёсных. Эдийн засаг
тогтвортой өсөх нь өрхийн
орлогод бодитой нөлөөлдөг.
Нийслэлийн айл өрхийн 58.1
хувь нь гэр хороололд амь
дарч байгаа гэсэн статистик
бий. Манай улсын хувьд
эдийн засгийн хүндрэл он
дамнан үргэлжилж буй. Ийм
нөхцөлд төгрөг хэвлэх замаар
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ипотекийн зээлийг санхүү
жүүлэх боломжгүй гэдгээ төв
банкны зүгээс зарласан. Энэ нь
Монголбанк найман хувийн хүү
тэй зээлийн санхүүжилтээс нэг
мөр гарч байгаа гэсэн үг биш юм.
Ипотекийн хөтөлбөрт төв банк
нийт дөрөв орчим их наяд төгрөг
зарцуулаад байна. Үүний эргэн
төлөлт, хүүгийн төлбөр нийлээд
сард болгон ойролцоогоор 30
гаруй тэрбум төгрөг бүрдэж
байгааг дуулгая. Монголбанк
энэ мөнгөөр ипотекийн зээлийг
санхүүжүүлж байна. Орон
сууцны ипотекийн санхүүгийн
тогтвортой тогтолцоог бий
болгохоор дөрвөн жилийн өмнө
дээрх хөтөлбөрийг Засгийн
газар Монголбанктай хамтран
эхлүүлсэн. Харин Засгийн газар

өнөөдөр найман хувийн зээлийн
санхүүжилтийн мухардалд орсон
тул төв банк руу шилжүүлсэн нь
нууц биш ээ.
Төв банк сүүлийн хоёр сарын
байдлаар нийт 57.8 тэрбум
төгрөг орон сууцны зээлийн
санхүүжилтэд зарцуулжээ.
Ипотекийн зээлийн эргэн
төлөлтөөр дараагийн зээлээ
санхүүжүүлж байгаа нь энэ.
Монголбанкнаас өмнө нь шинэ эх
үүсвэр гаргах замаар ипотекийн
зээлийг санхүүжүүлсэн. Харин
өнгөрсөн оноос дээрх зарчмаар
ипотекийн зээлийг олгож
байна. Санхүүжилт буурсантай
холбоотойгоор арилжааны
банкуудын зээлийн шалгуур
босго өндөрсөж, урьдынх шиг
таван зээл тутмын дөрөв гардаг үе

ард хоцорсон билээ. Ипотекийн
хөтөлбөр ид хэрэгжиж, эрэлт
их байх үед сар тутам 60 гаруй
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт
зээл болон гарч байсан. Харин
эрэлт хумигдсан энэ үед 3035 тэрбум төгрөг боломжийн
хувилбар гэж төв банк үзэж
байна. Гэхдээ энэ нь утааны
эсрэг дорвитой өөрчлөлт авчрах
хэмжээний мөнгөн дүн биш юм.
Учир нь сар тутам дээрх мөнгөн
дүнгээр 1000 хүрэхгүй өрх орон
сууцны зээл хамрагдаж байна.
Тэгэхээр зээл хүссэн гурван
иргэн тутмын нэг нь зээлдэгч
болох нь.
Банкуудын ипотекийн зээ
лийн тайланг сар болгон төв
банк танилцуулдаг. Ипотекийн
зээлд хамрагдсан иргэдийн тоо

» Эргэн төлөлт, хүүгийн
төлбөр нийлээд сард болгон
ойролцоогоор 30 гаруй
тэрбум төгрөг төвлөрдөг.
» Төв банк сүүлийн хоёр сарын
байдлаар нийт 57.8 тэрбум
төгрөг орон сууцны зээлийн
санхүүжилтэд зарцуулжээ.
» Ипотекийн зээлийн эргэн
төлөлтөөр дараагийн зээлээ
санхүүжүүлж байна.

90 мянга руу ойртлоо. Хугацаа
болон чанаргүй зээлийн үзүүлэлт
ипотект маш бага хувийг эзэлдэг.
Хэдийгээр ипотекийн зээлийг
хэвийн олгож байгаа ч удаашрах
болсон.
Төгрөгийн эсрэг ам.долларын
ханш чангарсан хэвээр буй.
Монголбанкны зарласан ханшаар
мягмар гарагт 2498.48 төгрөгтэй
тэнцлээ. Төв банк энэ өдөр 2498
төгрөгийн ханшаар банкуудад
6.2 сая ам.доллар нийлүүлэв.
Ханшийн огцом хэлбэлзлийг
чөдөрлөх аргуудын нэг нь энэ.
Ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн
99.8 хувь нь төгрөгийнх. Үлдсэн
хувийг валютын зээл бүрдүүлж
байна. Сар тутам олгож буй
ипотекийн зээл өмнөх сараас
буурсан дүнтэй байгаа юм.
Энэ нь санхүүжилт хомсдож
буйн илрэл. Нөгөө талаасаа
эдийн засаг агшиж байгаатай
холбоотойгоор зээлийн эрэлт
хумигджээ.
Ашиглахад бэлэн болоод
буй 20 гаруй мянган орон сууц
бий. Иргэдийн орон сууцны
худалдан авалт буурч байгаа нь
барилгын компаниудад сөрөг
нөлөө үзүүлэх болов. Шинээр
ашиглалтад орох болон захиалга
авч буй орон сууцны тоо буурч
байна. Энэ нь орон сууц худалдан
авах эрэлтээс харьцангуй өндөр
хэвээр байгааг “Инфляцийн
төлөв байдлын тайлан”-д
тэмдэглэжээ. Орон сууцны
үнэ цаашид буурах чиглэлтэйг
“Тэнхлэг зууч” компаниас
мэдээлсэн юм. Иргэдийн орон
сууц худалдан авах чадвар
буурахтай зэрэгцэн орон сууцны
үнийн хөөс намжиж буй. Энэ нь
байр авахаар төлөвлөж байгаа
өрхөд таатай боломж. Гол нь
энэхүү боломжийг илүү олон
өрх ашиглах нь чухал юм.

Засгийн Газрын Мэдээ сонины
2017 оны I улирлын нэмэлт захиалга ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
Захиалгын үнэ: 21,000₮
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Загвар
Гарын зүүлт,
алтлаг шанх,
хатгамалтай
цамц трэнд
боллоо

сүүлийн үед нимгэн, хөнгөн юм
өмсөх хүсэлтэй болжээ. Хуучных
шиг хурган дээл өмсчихөөд л
хөлрөөд суух хүсэл алга гэх юм.
Цэвэрхэн өнгө, хийцтэй хэрнээ
эрхэмсэг зүйл сонирхдог болж.
Өнгийн оруулга гэхээс биш
хэтэрхий эрээн алаг хээтэй хувцас
моодноос гарчихлаа. Түүнчлэн
энгийн монгол зах, монгол
энгэртэй цамц, дээл хүмүүс их
захиалж байна” хэмээлээ.

Г.Сайнзаяа
@sainzayaZGM

Цагаан сараар
хөнгөн, нимгэн,
хямд хувцаслахыг
зорьж байна

Нэг үеэ бодвол монголчууд Ца
гаан сарын хувцаслалтад ихээхэн
анхаарч, ноёд, хатад шиг л гоёх
болж. Ингэхдээ гэр бүлээрээ
ижилсэж, нэг хэв загварын
дээл, цамц өмсөхийг илүүд үзэж
байгаа юм. Цагаан сар гэхээр
зарим хүнд хол сонсогдож байж
мэдэх ч Монголын хувцас загварыг
эрхэмлэгч “нийгэмлэгийнхэн”
одооноос догдолж эхэлжээ.
Баяраар өмсөх гоёлоо оёулах нэг
нь төсөөлж, авах нэг нь хайж,
зарим нь бартердахаар төлөвлөж
буйтай олон таарлаа. Тиймээс
загвар сонирхогчдод Гал тахиа
жилийн үндэсний хувцасны трэнд
хаашаа эргэснийг толилуулж
байна.
ГОЁЛ
Энэ жилийн трэнд гоёл бол
сутаж буюу эрдэнийн шигтгээ,
чулууг нарийн сүлжсэн утсаар
тойруулж оёсон чимэг юм. Сутаж
гоёлыг анхлан оруулж ирсэн

Хувийн архиваас©

Хувцас
захиалгын
газруудын
хийсэн хурган
дээл хамгийн
багадаа
350 мянган
төгрөгийн
үнэтэй байна.

Тус захиалгын газарт эмэгтэй
энгийн дээл 100-120, загварлаг
бол 120-180 мянган төгрөгөөр
оёдог аж. Гэхдээ энэ бол материал
ороогүй үнэ гэдгийг санаарай.
Дашрамд дуулгахад, Нарантуул
худалдааны төвд торго, үйтэн хуар
25-40 мянган төгрөгийн хооронд
хэлбэлзэж байлаа. Харин эрэгтэй
энгийн дээл 120-150, загварлаг нь
140-200 мянган төгрөгийн үнэтэй.
Эцэст нь хэлэхэд, та моод дага
даг хүн биш гэхнээ цагаан сараар
үндэсний хувцсаараа гоёхыг
хүсдэг бол дээлнээс өөр олон
сонголт бий болсныг дуулгахад
таатай байна.
Үндэсний хувцасны хэрэглээ

Минимализм эрчээ авсан Цагаан сар
томоохон төлөөлөгч бол Сийлэн
Гоо брэнд. Харин сүүлийн үед
бүсгүйчүүд гараар урлаж зарах
болжээ. Сутаж гоёлын дундаж
үнийг танилцуулбал, зүүлт
60, ээмэг 30, бөгж 25 мянган
төгрөг. Түүнчлэн алт, мөнгө шиг
харагддаг энгийн материалтай
ээмэг, шанх, гарын зүүлт эрэлттэй
байх төлөвтэйг “MsGuaaMaral”
брэндийн дизайнер Г.Марал
хэллээ.
ХУВЦАС
Хэдхэн жилийн өмнө хүмүүс
хурган дээл, хантааз, монгол гутал
гэхчлэн иж бүрэн хувцасладаг
байв. Харин сүүлийн үед илүү
минималист маягийг эрхэмлэж,

тутам болон тэмдэглэлт баяраар
гээд хэдийд ч өмсөх боломжтой
загварлаг, биед эвтэйхэн, үндэсний
хэв шинжийг шингээсэн хувцас
гаргахыг зорьдог. Энэ жил монгол
захтай, энгэртээ хатгамалтай,
ханцуйтай, ханцуйгүй цамцнууд
илүү эрэлттэй байна. Материалын

тухайд таар, даавуунаас илүү
гоёмсог пүүсүү болон чисчүүг
сонирхох болжээ. Мөн хатгамал
оруулж өгснөөр илүү тансаг
харагдуулж байгаа юм” гэв.
“Жаран” төвийн “Чамин” хув
цас захиалгын газрын дизайнер,
оёдолчин Н.Цэндсүрэн “Хүмүүс

"Siilen Goo" брэндийн сутаж хийцийн гоёл.

“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
Тэргүүн орлогч эрхлэгч
Цэвээндолгорын ЦЭВЭЭНХЭРЛЭН
Утас: 99901526
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

Г.Лхагвасүрэн
Утас: 99903581
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

Zasag.Co
“Чөлөөт хэвлэл”
сангийн хэвлэх үйлдвэрт хэвлэв
Дугаарын удирдагч
Г.Баярсайхан

00553

Гоёл чимэглэлийн "MsGuaaMaral" брэндийн гарын зүүлт.
европ болон үндэсний хэв загварыг
хослуулж өмсөх болсон. Хувцас
захиалгын газруудын хийсэн
хурган дээл хамгийн багадаа 350
мянган төгрөгийн үнэтэй байгаа.
Нарантуул худалдааны төвд
ээтэн гутал 80-120, монгол гутал
150-300, мөнгөн тоногтой ширэн
бүс 30-120 мянган төгрөгөөр
худалдаж байна. Харин дөрвөн
тал нь буудаг малгай 125-350
мянга гэж бодвол Цагаан сараар
иж бүрэн хувцаслахад хамгийн
багадаа 650 орчим мянган төгрөг
болно.
Гэхдээ одоо дэлгэрч буй
шинэ хандлага бол хэмнэлттэй,
ухаалаг худалдан авалтыг илүүд
үздэг. Товчхондоо шинэ жилээр
нэг удаа өмсөх даашинз, цагаан
сараар нэг өмсөх дээлэнд хэдэн
зуун мянган төгрөг үрэх хэрэггүй
гэсэн үг юм. Түүний оронд төрөл
бүрийн өмд, банзалтай хослуулах
боломжтой, өдөр тутамдаа ч
өмсөхүйц, үндэсний хэв загвартай
цамц 55-110 мянган төгрөгт авч
болно. Хувцас захиалгын газарт
энгийн монгол цамц 40, загварлаг,
нарийн хийцтэй бол 60-80 мянган
төгрөгийн үнэ ханшаар хийдэг.
“Go-Go Clothing” үндэсний
хувцасны брэндийг үүсгэн
байгуулагч, ерөнхий дизайнер
Б.Урангоо “Үндэсний хувцсыг
өдөр тутамдаа өмсөхөд хэт

"Go-Go Clothing" брэндийн цамц, банзал.

"Go-Go Clothing" брэндийн
цамц, банзал.
нүсэр байдгаас болж зөвхөн баяр
ёслолоор өмсдөг байлаа. Харин
одоо үед залуучууд үндэсний
хувцас өмсөх хүсэлтэй болсон нь
ажиглагдсан. Бидний хувьд өдөр

хувьсаж, ууж, хантааз хоцрогд
чихоод буйг салбарынхан өөрсдөө
ч хэлдэг. Гэхдээ та улнаасаа зу
лай хүртлээ нүнжигтэй сайхан
гоёхыг хүсэж байж мэдэх юм.
Үнийн хувьд хантаазыг дунджаар
140-200, уужийг 140-160 мянган
төгрөгөөр оёж байгаа аж.
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Улаанбаатар

Газар хөдлөлтийн идэвхжил
намдахгүй байна
1

Үүнээс 3.5 магнитудаас дээш
хүчтэй газар хөдлөлт хоёр удаа
тохиов. Өнгөрсөн долдугаар
сарын 22-нд Төв аймгийн
Мөнгөнморьт сумаас баруун хойш
47 км зайд магнитуд нь 3.7-гийн
хүчтэй газар хөдөлсөн байна.
Харин үүнээс нэг сарын дараа
Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал
сумаас зүүн хойш 30 км-ийн зайд
мөн адил хүчтэй газар хөдлөлт
бүртгэгдсэн байна.
Судлаачдын анхааруулж
буйгаар Улаанбаатар хот орчимд
бүртгэгдсэн зургаан хагарал
дагуу энэ бүх идэвхжил явагдаж
буй. Дотоодын болон гадаадын
экспертүүдийн тогтоосноор
эдгээр хагарал мянгаас дээш
жилийн настай юм. Бүр тодорхой
хэлбэл, 1-10 мянган жилийн тэртээ
энэ орчим 6.5-7.5 магнитудын
хүчтэй газар хөдөлсний ул мөр
юм байна. Ийм хэмжээний хүчтэй
газар хөдлөлтийн гамшгийн
талаар уншигч танд эргэн
сануулая. Өнгөрсөн наймдугаар
сард Италид болсон газар хөдлөлт
6.6 магнитудын хүчтэй байсан.
Харин 2015 оны дөрөвдүгээр сард
Балбад 7.8 магнитудын хүчтэй
газар хөдөлснөөс ойролцоогоор
есөн мянган хүн амь үрэгдэж, 22
мянга гаруй хүн гэмтэж бэртжээ.
Итали улс хэдий гамшгийн
үеийн бэлтгэлийг сайн хангаж,
яаралтай арга хэмжээ авсан ч
цуврал газар хөдлөлтийн үед
300 орчим хүнээ алдаж, эдийн
засгийн хувьд 11 тэрбум хүртэлх
ам.долларын гарз хохирол амссан
юм. Харин аравдугаар сард
дахин болсон газар хөдлөлтийн
үеэр гамшгаас сэргийлэх арга
хэмжээ авсны ачаар нэг ч хүн амь
үрэгдээгүй билээ. Гэсэн ч түүх
дурсгалын олон объект сүйдсэн.
Гэтэл Улаанбаатар хотын хувьд
байдал бүр дор байгааг манай
сонин өмнө нь мэдээлж байсан

Улаанбаатар
орчим 5.0
магнитудын
хүчтэй газар
хөдлөлт
болоход л гэр
хорооллын
байшингууд
нурж, олон хүн
дарагдан, амь
насаа алдах
эрсдэлтэй.

ДҮҮРГҮҮД
» ЧИНГЭЛТЭЙ
Соёлын биет бус өв, түүнийг
өвлөн уламжлагчдыг улсын
жагсаалтад бүртгэх зорилгоор
гурван үе шаттай судалгаа
хийжээ. Судалгааг 12 төрлөөр
явуулж өндөр түвшинд өвлөн
эзэмшсэн 25, өвлөн суралцагч
301, ардын урлагийн
мэргэжлийн уран бүтээлчид
57, нийт 384 өвлөн уламжлагч,
ардын авьяастан байгааг
тогтоожээ.
» ХАН-УУЛ
“Ажилтай, орлоготой
монгол хүн-Хөдөлмөрч
дүүрэг” зорилтын хүрээнд
ажил мэргэжилгүй иргэдэд
мэргэжлийн чиг баримжаа
олгох Албан бус, насан
туршийн боловсролын төв нь
оёдол, эсгүүрийн сургалтдаа
элсэгчдийг бүртгэж байна.
» СҮХБААТАР
Өнгөрсөн даваа гарагаас
дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс
энгийн гадаад паспортын
хугацаа сунгах үйлчилгээг
хийж эхэллээ. Хэрэв та
гадаад паспортаа сунгуулах
бол дүүргийн Нэг цонхны
үйлчилгээний танхимын
Бүртгэлийн хэсэгт хандаарай.

билээ. Нийслэлийн хэмжээнд
клиникийн эмнэлгү үдийн
барилгын 80 хувь нь газар
хөдлөлтөд нурах эрсдэлтэй гэх
судалгаа бий. Харин улсын
хэмжээнд нийт орон сууцны 10
хувь нь ашиглалтын шаардлага
хангахгүй гэсэн актыг МХЕГ-аас
гаргасан.
“Газар хөдлөлт бол байгалийн
жамаараа болж буй үзэгдэл.
Гэхдээ хүн амынх нь талаас илүү
хэсэг нь Улаанбаатарт төвхнөсөн
нь хамгийн аюултай” хэмээн Одон
орон, геофизикийн хүрээлэнгийн
Газар хөдлөл судлах секторын
эрхлэгч, доктор М.Өлзийбат
дахин анхааруулав.
Улаанбаатар орчим 5.0
магнитудын хүчтэй газар
хөдлөлт болоход л гэр хорооллын
байшингууд нурж, олон хүн
дарагдан, амь насаа алдах эрсдэл
байгаа юм. Үүнийг батлах бас нэг

2016 онд нийслэл орчим хөдөлсөн газар
хөдлөлтийн хүч ба давтамж
<1.5 МАГНИТУД
1276 УДАА
1.5-2.5 МАГНИТУД
258 УДАА

2.5-3.5 МАГНИТУД
53 УДАА
>3.5 МАГНИТУД
2 УДАА

үйл явдал нь 2016 оны аравдугаар
сарын 1-нд Пакистанд болсон
5.4 магнитудын хүчтэй газар
хөдлөлт. Газар хөдлөлт болсон
бүсийн ихэнх байшин барилга
манай гэр хорооллын хувийн
сууцнууд шиг шавраар боссон.
Гамшгийн үеэр ард иргэд хэврэг
сууцандаа дарагдаж, 1000 орчим

С.Батсайхан/ЗГМ©

хүн амь үрэгдсэн билээ.
Ийм аюулыг ойр ойрхон
сануулж буйн бас нэг шалтгаан
бол Улаанбаатар хотын баруун
захад орших Эмээлтийн
хагаралын идэвхжил. Зөвхөн
2016 онд л гэхэд уг хагаралын
дагуу 800 удаагийн газар хөдлөлт
бүртгэгджээ.Тодорхой хэлбэл,

хамгийн ихдээ 6.0 магнитудын
хүчтэй газар хөдлөх магадлал
өндөр гэдгийг судлаачид
тогтоосон юм байна.
Одоогоос 50 сая жилийн тэртээ
Энэтхэгийн хойг Евразийг хүчтэй
мөргөснөөс Гималайн уулс үүссэн
түүхтэй. Энэ түрэлт одоо ч гэсэн
үргэлжилдэг бөгөөд жилд таван
см-ээр хойшилдог аж. Тиймээс
Хятад, Азербайжан, Армен,
Балба зэрэг оронтой адил Монгол
орон ч гэсэн газар хөдлөлтийн
идэвхтэй бүсэд оршдог. 1957 онд
Говь-Алтай аймагт болсон 8.0
магнитудаас дээш хүчтэй газар
хөдлөлт болох давтамж манай
орны хувьд 2500 жил байдгийг
тогтоосон.
Гэхдээ нийслэл орчим яг
ямар давтамжтай байхыг
тодорхойлохын тулд бүр илүү
нарийвчлан судлах шаардлагатай
хэмээн анхааруулж байна.

» СОНГИНОХАЙРХАН
Дүүргийн ЗДТГ-аас “Иргэдийн
оролцоотой эрх зүйн
шинэтгэлийн жил”-ийн
хүрээнд Нийслэлийн эрх
зүйн байдлын тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгын
төслөөр иргэдийн дунд
хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.
Хэлэлцүүлэгт нийт 32
хорооны 45 иргэн оролцож
саналаа хэлжээ.
» НАЛАЙХ
Дүүргийн 1 дүгээр хороонд
14 хоногийн хугацаанд хорио
цээрийн дэглэм тогтоож,
золбин нохой устгалын
ажлыг эхлүүлжээ. Энэ сарын
4-нд бэлчээрлэж явсан хонь
руу дайрсан нохойг устгалд
оруулж, шинжилгээнд
оруулахад галзуу өвчтэй нь
тогтоогдсон байна.

БАЙР СУУРЬ

Б.Долгион: Өндөр барилга хөгжлийн чиг хандлага биш
Биднийг Монголын
оюунлаг залуус
анхаараасай
З.Цэлмэг
@tselmegZGM
“Утаанаас болоод ханиадгүй
айл гэж алга даа. Эхнэр хүртэл
ханиадтай хэвтэж байгаа”
хэмээн ая зохиогч, продюссер
Б.Долгион зовнингүй өгүүлэв.
Сайн сайхан Улаанбаатарын
төлөө ярилцах бидний төлөвлөгөө
түүнийг редакцид орж ирсэн
даруйд хүйтний эрч чангарах
тусам улам өндрөө авдаг халуун
сэдэв рүү ийн оруулчихав.
Тэрбээр нийслэлийн унаган
төрхийг авч үлдэх, энд амьдарч
буй иргэн бүр тав тухтай, сайн
сайхан амьдрах ёстой гэсэн
итгэл үнэмшлээр оны өмнөхөн
байгуулагдсан “Улаанбаатар
иргэний форум” ТББ-ын тэр
гүүнээр ажиллаж эхэлж буйгаа
дуулгалаа.
-Танай байгууллага ямар
зорилготой вэ?
-Өнөөдөр Улаанбаатар төдий
гүй, бусад суурин газар ахуй,
нийгэм, улс төр, соёлын гээд
бүх салбарын хувьд уналтад
орчихлоо. Манай төрийн бус
байгууллага Улаанбаатар хотыг
хөгжүүлэх нийслэл, дүүргийн
урт болон дунд хугацааны
төлөвлөгөөнд иргэдийн оролцоог
нэмэгдүүлэх, хотынхоо унаган
төрхийг авч үлдэх, урбанистикийг
дэлхийн жишигтэй уялдуулах
зорилготой.
-Та бүхэн өөрсдийнхөө орол
цоог яг тодорхой болгосон уу?
-Улаанбаатар хотын захирагч
С.Батболд энэ оныг Иргэдийн
оролцоотой эрх зүйн шинэт
гэлийн жил болгон зарлалаа.
Энэ завшааныг ашиглан бидэнтэй

Улаанбаатар
хотын түүх
хүүрнэсэн
дурсгалт, уран
барилгуудыг
авч үлдэх,
нурааж, хулгайд
алдахаас
сэргийлэх
зорилгоор
тодорхой
саналууд
гаргаж, олон
нийтээр
хэлэлцүүлнэ.
Б.Ганбаяр/ЗГМ©

адил бодож, бухимдаж буй ч
үүнээсээ хэтэрч чадахгүй байгаа
иргэдэд хонх бас гүүр болно.
Зорилго нэгтнүүдтэйгээ нийлмээр
байна. Гэхдээ биднийг албан
тушаалтнууд биш, Монголын
оюунлаг залуус нь анхаараасай,
нэгдээсэй гэж хүсэж байна. Ямар
ч байсан чадал чансаа хүрэх
ажлаасаа эхэлнэ.
-Хаанаас эхэлье гэж төлөвлөж
байна вэ?
-Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
хүмүүсийг соён гэгээрүүлэхээс
эхэлнэ. Юуны өмнө, Улаанбаатар
хотын түүх хүүрнэсэн дурсгалт,
уран барилгуудыг авч үлдэх,
нурааж, хулгайд алдахаас
сэргийлэх зорилгоор тодорхой
саналууд гаргаж, олон нийтээр
хэлэлцүүлнэ. Өнөөдөр Монголд
архитектурын хувьд хамгийн
хоцрогдсон буюу шил, толин
барилгууд сүндэрлэж байна. Гэтэл
дэлхийд өнөөдөр Улаанбаатарт
байгаа Солонгосын ЭСЯ-ны
барилга шиг давтагдашгүй, ориг

уран барилгын үе эхлээд байна.
Өнгөрсөн оны тавдугаар сард
ОХУ-д дэлхийн урбанистикуудын
том чуулган болсон. Тэнд
оролцсон төлөөлөгчид мега
хотуудын өндөр, том шилэн
барилга, метро зэрэг нь хөгж
лийн чиг биш гэдгийг хүлээн
зөвшөөрчихлөө. Хүн байгальдаа
ойр, хот жижиг байх тусмаа илүү
тайван амьдардаг.
Харин бид ийм хойно хоц
рогдсон нь мэдэхгүйн шалтгаан
их байсан гэдгийг хүлээн
зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тиймээс
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл,
олон нийтийн сүлжээгээр үйл
ажиллагаагаа маш идэвхтэй
явуулна. Хамгийн анх танай
сонинд ярилцлага өгч байна.
-Иргэдийн оролцоог ямар
байдлаар идэвхжүүлэх вэ?
-Жилдээ нэг удаа Улаанбаатар
хотын иргэн бүрт нээлттэй чуулга
уулзалт зохион байгуулдаг болно.
Үүнийг “Улаанбаатар иргэний
форум” ТББ-ын оргил арга

хэмжээ гэж ойлгоорой. Өнөөдөр
дэлхийн хотууд аль чиглэлд явж
байна. Бидний сүүлийн 26 жилд
явж байгаа замнал ер нь зөв
үү, буруу юу гэдэгт иргэдийн
дуу хоолойг идэвхжүүлэх юм.
Манай байгууллагад Европын
хотын захиргаа, хот төлөвлөлтийн
мэргэжлийн байгууллагуудад
ажиллаж байсан туршлагатай
монгол экспертүүд бий. Хүмүү
сийн анхаарлыг татахуйц үйл
ажиллагаа явуулж, санал зөвлөмж
гаргана. Телевизийн сувгаар
иргэдтэй нээлттэй ярилцах цув
рал нэвтрүүлэг санаачилж байна.
-Хот төлөвлөлтийг юун
түрүүнд онилоод байгаа юм
байна гэж ойлголоо?
-Бидний ажлын нэг хэсэг
бол яалт ч үгүй хотын хуучин
барилгуудыг хамгаалах. Энэ
маань Улаанбаатар хотын түүхэн
дүр төрхийг хадгалж үлдэх
зорилготой. Аливаа хотын амин
сүнс нь хуучин байшин барилга,
гудамж талбай, булан тохойд
явдаг юм.
-Яагаад?
-40 мянгатын дөрвөн давх
руудыг Сибирийн нэг хотод
байдаг л гэж ярьдаг. Гэхдээ
архитектураас илүү, түүнд
амьдарч байсан хүмүүсийн
сүнсийг бид устгаж болохгүй.
Монголын бүхэл бүтэн нэг үеийн
түүхтэй холбоотой амьдралыг
яагаад үлдээж болохгүй гэж.
Ийм барилгуудаа нураачихаад
Хятадын захын нэг хотод л байдаг
шилэн барилга босгочихоод байна
шүү дээ. Өөр барих газар олдохгүй
байгаа хэрэг үү. Хүүхдийн ордныг
нурааж яах гэсэн юм. Тэндээс
Монголын олон мянган авьяаслаг
хүүхэд урлагийн ертөнцөд хөл
тавьсан. Лениний хөшөө гэхэд
л урлагийн бүтээл, Монголын
түүхийн нэг хэсэг болохоос бус
хүүхдийг коммунист болгодог эд
биш л дээ.
-Төвлөрлийн улмаас бидэнд
тулгамдаад байгаа олон

асуудал бий. Гэхдээ нэн түрүүнд
анхаарах ёстой нь аль вэ?
-Агаарын бохирдолтой адил
бидний хоолойд тулчихсан дахиад
10-аад хүндрэл байна. Замын
түгжрэл, хөрсний бохирдол,
усны нөөц, үнийн өсөлт, гэмт
хэрэг, гэр хорооллын дэд бүтцийн
асуудлыг яаралтай шийдэх ёстой.
Манай нийслэлийг дэлхийн аялал
жуулчлал, өрсөлдөх чадварын
тайланд хамгийн зочломтгой бус
10 хотын тоонд багтаасан байна.
Бас нэг судалгаа. АНУ-ын
“Тайм” сэтгүүл дэлхийн 112 улсын
иргэдийн амьжиргааны өртөгт
судалгаа хийж, чансааг гаргасан.
Нийт дөрвөн үзүүлэлтээр
гаргасан энэ судалгаагаар Монгол
хамгийн өндөр өртөгтэй 10 улсын
жагсаалтанд оржээ. Хамгийн
хоржоонтой нь манай нийслэлийн
өрхийн дундаж орлого 2015 оны
байдлаар 600 ам.доллар. Харин
бидэнтэй адил амьдралын өртөг
тэй гээд байгаа орнуудын өрхийн
дундаж орлого нь сард 2000-3100
ам.доллар.

Налайхад сайхан
байшин барьсан
ч оюутнууд очих
нь юу л бол
-Хэт их төвлөрөл гэж юу юм
бэ. Хор уршиг нь юу вэ?
-Өмнө нь бид олон хүн амтай
бол зах зээл томтой, эдийн
засгийн хувьд өгөөжтэй гэж
андуурдаг байж. Үүнийг хуурамч
хотжил гэдэг. Ядуу буурай орон
бүрт гарч ирдэг үзэгдэл. Орон
нутаг хөгжилгүй болоход иргэд
нь амьжиргаагаа залгуулахын
тулд том хот суурин бараадаж
байгаа хэрэг шүү дээ. Үүнийг
бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой.
Хүн амын тал нь ингэж нэг цэгт

төвлөрснөөс үндэсний хэмжээний
гамшиг тохиох эрсдэлтэй. Үүний
тод илрэл өнгөрсөн жилийн
улаанбурхан өвчний дэгдэлт.
Өвчний гол тархалт хотод байсан.
-Одоо тэгвэл яг юунаас эхлэх
ёстой юм бэ?
-Улаанбаатар хотыг 2030 он
хүртэл хөгжүүлэх концепцийг
боловсруулахдаа бид хөгжлөө
буруу тодорхойлж, алдаатай
тусгасан. Тэрхүү баримт бичигт
Улаанбаатар хотыг Монгол Улсын
засаг захиргаа, соёл урлаг, аялал
жуулчлал, спорт, аж үйлдвэрийн
гээд олон салбарын төв болгоод
заачихсан. Цаасан дээр хүртэл
хөгжлийн гарцаа зөв тодорхойлж
чадаагүй гэсэн үг. Гэтэл дэлхийн
улс орнуудын нийслэл ихэнхдээ
жижигхэн, засаг захиргааныхаа
төв байх нь нийтлэг. Австрали
гэхэд Сидней, Мельбурн гэсэн
хоёр том хотын дунд Канберра
гээд нийслэлтэй. ОХУ-д бас
Москва, Санкт-Петербург гээд
тусдаа байна. Канадын хамгийн
жижиг хот нь Оттава. Вашингтон
ч ялгаагүй.
-Налайхыг оюутны хот бол
гоно гээд төвлөрлийг сааруулах
төлөвлөгөө уг нь бий?
-Хүн ам зүйн бодлогын
хувьд авч үзвэл Налайх бол
уурхайчдын хот. Тэнд хэчнээн
сайхан байшин барьсан ч
оюутнууд очих нь юу л бол.
Багануурыг бас дагуул хот
гээд нэрлэчихсэн. Уг нь
Улаанбаатараас 50-60 км-ийн
радиус дотор байж дагуул хот
гэж хэлэх ёстой шүү дээ. Үүний
зэрэгцээ үйлдвэрүүдээ ч дагуул
хот болгож тусдаа байлгах ёстой.
Гэхдээ бид аливаа хотыг өөрөө
өөрийгөө авч явах боломжийг
нь бүрдүүлж байгуулах ёстой.
Түүнээс биш баахан орон сууц
барьчихаад хүн очиж суулгана
гэвэл бүтэхгүй санаа. Хотын
хөгжил хөдөө орон нутгаас
эхэлнэ гэсэн парадокс гаргалгаа
гарч ирж байгаа юм.
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Спорт
ТОВЧХОН
» БОКС
XX зууны манлай
дасгалжуулагч В.Батбаярын
нэрэмжит боксын УАШТ
Спортын төв ордны “А”
зааланд эхэллээ. Энэ жилийн
тэмцээнд 39 байгууллагын
201 тамирчин эрэгтэй
ес, эмэгтэй найман жинд
өрсөлдөж байна.

62

ТОГЛОЛТ

57

59

ГООЛ

55

32

ДАМЖУУЛАЛТ

17

5317

МИНУТ

5088

3

ЦОМ

4

“Хоёр Мөнх”-ийн өрсөлдөөний
өнөө цагийн хувилбар
Тэд сүүлийн есөн
жил дэлхийн шилдэг
хөлбөмбөгчийн
шагналыг бусдад
алдсангүй
Г.Баярсайхан
@bayarsaikhanZGM
Жигжидийн Мөнхбат, Хор
лоогийн Баянмөнх гэсэн хоёр
агуу бөх нэгэн үе зүлэг ногоон
дэвжээг эзэгнэж байлаа. Тэд
бусдаас хол тасархай болохоор
зөвхөн өөр хоорондоо өрсөлдөнө.
Тиймдээ ч ард олноос “Үнээ
саалгадаггүй хоёр Мөнх” гэсэн
алдрыг авсан юм.
Жар, далаад оны үед үндэс
ний бөхөд өрнөж байсан
энэх үү өрсөлдөөнийг өнөө
цагийн хөлбөмбөгийн нөхцөл
байдалтай зүйрлүүлж болмоор.
Бүр тодруулбал, Лионель Месси,
Криштиану Роналду гэсэн хоёр
агуу тамирчны өрсөлдөөн хөл
бөмбөгийн ертөнцийг чимсээр
удлаа. Энэ байдал өдгөө ч
үргэлжилсээр. Дэлхийн шилдэг
хөлбөмбөгчний шагналыг
сүүлийн есөн жил зөвхөн энэ
хоёр тамирчин хуваан авсан нь
үүний илэрхийлэл.
Өнгөрсөн даваа гарагийн үдэш
Швейцарийн Цюрих хотноо

дэлхийн шилдэг хөлбөмбөгчнийг
тодруулах ёслолын ажиллагаа
болоход португал залуу Роналду
өнгөлж, гол өрсөлдөгч Месси
удаалав. Францын шигшээгийн
довтлогч Антуан Гризман
гуравлажээ. Уламжлал ёсоор
хөлбөмбөгөөр дагнан бичдэг
спортын сэтгүүлчид, шигшээ
багуудын ахлагч, дасгалжуулагч
нарын саналаар шилдгүүдийг
тодруулсан юм. Роналдугийн
хувьд нийт саналын 34.54
хувийг авсан бол Месси 26.42,
Гризман 7.53 хувийн саналаар
удаалжээ. Тэдний араас Неймар
6.23, Л.Суарес 5.11, Г.Бейл 4.62,
Р.Махрез 2.20 хувиар бичигдсэн
юм.

Дэлхийн шилдэг
хөлбөмбөгчийг
тодруулахад
монголчууд ч хувь
нэмрээ оруулав
Дэлхийн шилдгийг тодруу
лахад монголчууд ч хувь нэмрээ
оруулдаг. Энэ жилийн тухайд
шигшээ багийн ахлагч Д.Төрбат
Л.Суарес, П.Погба, К.Роналду
гэсэн дарааллаар саналаа
илгээжээ. Харин шигшээгийн
дасгалжуулагч З.Баттулга

UBshop.mn
ЧӨЛӨӨТ ХУДАЛДААНЫ ПЛАТФОРМ

Юу авмаар байна? Юу зармаар байна?
АВТОМАШИН
1. Ачааны зориулалттай
автомашин маш хямд зарна
Утас: 96481125, 99087992
2. Автомашины хагарч цуурсан
шил наагч зарна.
Хүргэлттэй. Үнэ: 35000 төгрөг
Утас: 99679962
3. Шинэ дугуйнууд зарна.
Үнэ: 100.000 төгрөг
Утас: 88006734
4. Agiom шинэ дугуйнууд зарна
Утас:99101688 /Үнэ тохирно/
5. 2009 oны "FX35" хямд зарна.
Үнэ: 25 сая төгрөг
Утас: 99111468
6. "G500" zarna 2004-2012. Дотор
гаднагүй он залуу болгосон машин
оролцуулна.
Утас: 99993434
7. 2003 оны 2012 орж ирсэн
сувдан цагаан өнгөтэй, beams-2.0
мотортой, ухрах камертай "Grand
mark 2" яаралтай зарна.Үнэ 5 сая
төгрөг. Утас: 96651794
8. 2009 оны "HUMMER H2"
зарна. Утас: 91777877
9. 2008 оны "LX570" зарна. Үнэ:
60 сая төгрөг
Утас: 99111468
10. "Full option A8" зарна.
Утас: 99995108

КОМПЬЮТЕР БА
ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ
1. Гэр болон оффиссын сүлжээ
хүрдэггүй газарт сүлжээ дахин
дамжуулагч суурилуулна.
Угсралт тохиргоо үнэгүй.
Утас: 75752020
2. Black iPad mini Wi Fi 64GB
багтаамжтай. Үнэ: 400.000 төгрөг
Утас: 88998138
3. Ipad-1 wifi 16gb зарна.
Утас: 99002508
4. Төмөр гадаргуутай 2TB
багтаамжтай зөөврийн hard диск
зарна.
Утас: 98886655
5. "Sony Vaio core i5" notebook
хямд зарна.
Үнэ:500.000 төгрөг
Утас:88102740
6. Sony 15.6 Core I7 560-d
зарна. model VPCF133FX Intel(R) Core(TM)i7 Q740 1.70 ghz
Ram 4g hhd 500gb Display 15.6
inch numlock
Утас: 88771767
7. “Kory notebook shop”
бүх төрлийн used нөтбүүк,
таблет худалдаалж байна.
Үнийн хувьд хамгийн хямд,
өргөн сонголттой. Өдөр бүр
11.00-20.00 цагийн хооронд
ажиллана. Утас: 89997986

» ЦАНА
БНСУ-ын Үндэсний олимпийн
хороо, өвлийн XXIII олимпийн
Зохион байгуулах хорооноос
ирүүлсэн урилгын дагуу
манай өсвөрийн цаначид
Пёнчан хотноо болж буй
“Мөрөөдлийн хөтөлбөр”-т
оролцож байна. Авьяаслаг
залуу тамирчдыг дэмжих зо
рилготой уг хөтөлбөрт манай
гурван тамирчин хамрагджээ.
Сүүлийн 13 жилд 80 орны
1749 өсвөрийн тамирчин уг
хөтөлбөрт хамрагдсан юм.
» ГИМНАСТИК
Риогийн олимпийн мөнгөн
медальт, 19 настай орос
гимнастикч Яна Кудрявцева
тамирчны замналаа
өндөрлүүлж буйгаа зарлалаа.
Тэрбээр ДАШТ-д 13,
тивийнхээ аваргад 11 удаа
түрүүлсэн юм.

А.Гризман, К.Роналду, П.Погба
нарыг сонгосон байна.
Сонирхуулахад, Роналду
өөрөө санал өгөхдөө “Реал”ын хамтрагчид болох Г.Бейл,
Л.Модрич, С.Рамос нарыг шилдэг
гэж үзсэн бол Мессигийн хувьд
Л.Суарес, Неймар, А.Иньеста
гэсэн “Барса”-гийн гурвалыг
сонгожээ.
Үнэндээ Роналду шилдгээр
тодорсон нь шударга явдал
байв. Түүний хүчин зүтгэдэг
“Реал Мадрид” клуб өнгөрсөн
улиралд лигтээ аман хүзүүдэж,
Аваргуудын лигт түрүүлсэн.
Роналду энэ тэмцээнд багаа
аваргалахад гол үүрэг гүйцэтгэж,
16 гоолтойгоор мэргэн бууч
болсон юм. Улмаар зун нь
Францад зохиогдсон Европын
АШТ-д багаа ахлан оролцож,
аваргын цомд хүргэсэн
билээ.
Чухам Европын
аваргад түрүүлсэн нь түүний
шилдэг болох магадлалыг
эрс нэмэгдүүлсэн гэж болно.
Роналду өмнө нь дэлхийн
шилдгээр гурвантаа шалгарч
байв. Гэхдээ энэ удаагийн
шагналыг онцгойлон үзэж буйгаа
илэрхийлжээ. “2016 он миний
карьерийн хамгийн оргил жил
байлаа” гэсэн үгнээс нь үүнийг
ойлгож болно.
Энэ өдөр шагнал гардуулах
ёслолд “Барса”-гийн нэг ч
тоглогч ирээгүй нь шүүмжлэлийн
үндэс болов. Уг нь Месси эхний

гуравт тунан үлдээд байсан. Мөн
тус багийн дөрвөн ч тамирчин
оны бэлгэдлийн шигшээд багтсан
юм. Тиймээс хэвлэл мэдээллээр
тэднийг шагналын арга хэмжээнд
хүндэтгэлгүй хандлаа, өөрсдөө
дэлхийн шилдгээр тодорсон үедээ
л ирдэг гэж шүүмжлэв. Харин
“Барса”-гийн дасгалжуулагч
Л.Энрике тамирчдаа өмөөрч,
багийнханд нь амралт хэрэгтэй
байсан тул явуулаагүй гэдгийг
тайлбарлажээ.
Оны шилдэг дасгалжуулагчаар
“Лестер”-ийн К.Раньери шал
гарсанд олон хүн баярласан биз
ээ. Түүнтэй энэ алдрын төлөө
өрсөлдсөн Зидан, Сантуш
нар мөн л мундаг амжилт
гар
г асан. Тухайлбал, Зидан
улирлын дундуур “Реал”-ын
жолоог атгаснаас хойш уналтад

ҮЛ ХӨДЛӨХ

НОМ, ХЭВЛЭЛ

ЦАХИЛГААН БАРАА

ГАР УТАС

1. Ар хустайн зусланд цэвэр
агаарт хаус зарна. 2011 онд
ашиглалтанд орсон төмөр
бетон суурь, төмөр бөс бетон,
38-ийн дан тоосго, гадна талд
хөөсөөр дулаалсан 200м2,
2давхар, машины гражтай, 380в
цахилгаантай, цахилгаанаар
бүрэн халдаг, 96м гүнээс
худагийн ус гарсан цэвэр устай,
халуун устай, цэвэр бохироо
бүрэн шийдсэн өвөл зуны
дулаахан чанартай сайн барьсан.
- Нийт 6 өрөө, гал тогоо, зочны
өрөө, 2 ариун цэврийн өрөөтэй,
гал тогоо 00-д халуун устай,
вакум цонх, паркетин шалтай
дотор интерьер засал сайн.
Утас: 99289768
2. 10-р хороололд Сувилахуйн
сургуулийн хойно 47м.кв хоёр
өрөө байр зарна. Утас: 88192130
3. Төмөр замд СОТ-н таван
давхарт угсармал байрны хоёр
өрөө байр зарна. Утас: 99466494
4. -Хүүхдийн Паркийн замын
урд зам дагуу төвийн шугамд
холбогдох боломжтой 300м2.
-22-н товчоо тойргийн хажууд
зам дагуу 1га 380 тогтой блокон
хашаатай газар.
-Хонхорт зам дагуу 9200м2
төвийн шугамд холбогдох
боломжтой, худалдааны төв,
шатхуун түгээгүүр, аж ахуй,
агуулах, хөнгөн үйлдвэр
зориулалтаар ашиглах боломжтой
газар.
-Эмээлтэд 5га газар.
Утас: 99289768
5. Сансарын тунелд 1 давхарын
гал тогоо тусдаа 3 өрөө байр
зарна. Утас: 99760217, 99101271

1. Бүх төрлийн ном хэвлэл
худалдаалж байна.
Утас: 99144154
2. Хуучин номнууд зарна.
Утас: 94640105
3. Бизнес удирдлагын
магистерийн ангид хэрэглэгдэх
2003-2008 оны Pearsons international edition номнуудыг тус бүр
30.000 төгрөгөөр зарна.
Утас 99153637
4. Ээж ба хүүхэд ном зарна.
Утас: 99089401
5. Сэргэн мандалтын үеийн нэрт
зураачдын бүтээлийг өнгөтөөр
хэвлэж, орос хэлээр нийтэлсэн
Монголд цөөн байдаг уран
зургийн ном зарна.
Утас: 99625921
6. Official guide of TOEFL
TEST 4th edition. Албан ёсны
TOEFL тест гаргадаг газраас
уг шалгалтад бэлтгэгчдэд
зориулан гаргасан GUIDE
book-ийн хамгийн сүүлийн
хэвлэл. Хэрэглэж байсан мөн
дисктэйгээ. Утас: 99674312
7. Монголын залуучуудад
хүн төрөлхтний хөгжлийн их
алхаатай хөл нийлүүлэхийн
зэрэгцээ өөрийн үндэсний
зан заншил, ухамсар, ёс
суртахууныхаа үнэт зүйлийг
гээлгүй зөв хослуулан авч явахыг
зөв ухамсарлан ойлгуулах
энгийн хялбараар илэрхийлж
чадсан “Монгол хүний хөгжил
төлөвшлийн ДЭЭД УХААН” ном
уншигчдын гар дээр очиж байна.
Утас: 98111029
8. Өсвөр насныхны дээдэлж
мөрдөх 7 зуршил ном зарна.
Үнэ: 30.500

1. Электрон жин худалдана.
Алт, мөнгөн эдлэл болон эмийн
тунг жигнэх зориулалтай.
Авсаархан хөнгөхөн. LCD
дэлгэцтэй. 200 гр хүртэл
Хэмжээ: 115Х65Х15 мм, Жин:
95 гр 1 минутанд автоматаар
унтарна. Тэжээл: 2 AAA
батарей (дагалдахгүй) Ажиллах
температур: 10-30 хэм (C)
Утас: 88512938, 96012938
2. Модерн загварын ханын цаг
(45-55cm) худалдана.
Утас: 96012938 , 88512938
3. USB гагнуурын алх. Эгшин
зуур хална, хөрнө. 480 C градус
хүртэл хална.

1. Америкийн BLU брэндийн
STUDIO X8 HD гар утас -2
СИМ-тэй.
Утас: 96012938,
8851293
2. 50-60 мянгад Android утас
худалдаж авна. Note1 f100 f200
гэх мэт.
Утас: 91228822 95228822
3. iPhone 7 plus black 128GB цоо
шинэ хайрцагнаас нь задлаагүй.
128GB. 2 сая 400-аас яриад өгнө.
Утас: 93117711,
89808313
4. Хар батга арилгагч гурвалсан
үйлчилгээтэй маск зарна.
Утас: 88857871
5. Samsung.Note.3 32gb
4.4.4.version Korea хамгийн өндөр
үзүүлэлттэй цэмбэгэр утас хямд
зарна. Чихэвч дагалдана.
Утас: 91228822,
95228822

ороод байсан багийг богино
хугацаанд босгож чадсан.
Аваргуудын лигийн хүнд хэцүү
тоглолтод гайхалтай ялалт
олныг байгуулсан нь түүний
ямар мундаг дасгалжуулагч
болохыг илтгэнэ. Сантушийн
хувьд Португалын шигшээг
Европын аваргад анх удаа
түрүүлүүлж, түүхэнд бичигдсэн.
Харин Раньери гялтайх од
тоглогчгүй даруухан “Лестер”ийг өрсөлдөөн ширүүн Английн
Премьер лигийн аварга болгож,
дэлхий нийтийн чихийг
дэлдийлгэсэн билээ. Тиймдээ
ч 65 насандаа дэлхийн шилдэг
дасгалжуулагчаар анх удаа
тодорлоо. Тэрбээр шаг
н ал
гардсаны дараа “Миний дас
галжуулагчийн карьер дөнгөж
эхэлж байна” хэмээн ярьжээ.

СҮҮЛИЙН 10 ЖИЛИЙН ШИЛДГҮҮД
Он
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

I
Кака
К.Роналду
Л.Месси
Л.Месси
Л.Месси
Л.Месси
К.Роналду
К.Роналду
Л.Месси
К.Роналду

II
Л.Месси
Л.Месси
К.Роналду
А.Иньеста
К.Роналду
К.Роналду
Л.Месси
Л.Месси
К.Роналду
Л.Месси

III
К.Роналду
Ф.Торрес
Хави
Хави
Хави
А.Иньеста
Ф.Рибери
М.Нойер
Неймар
А.Гризман

Утас: 96012938

» ХОККЕЙ
NHL-ийн “Вашингтон”
багийн довтлогч А.Овечкин
карьерийн 999 дэх оноогоо
“Монреаль”-ын эсрэг
тоглолтод авчээ. Орос
хоккейчдоос 1000 онооы
босго давсан гуравхан
хүн байдаг нь А.Ковалев
(1029), А.Могильный (1032),
С.Федоров (1179) нар юм.
» ХӨЛБӨМБӨГ
Босни Герцеговины
шигшээ багийн хагас
хамгаалагч асан Звездан
Мисимович тамирчны
замналаа өндөрлүүлэхээр
шийджээ. 34 настай түүний
Хятадын “Гуйжоу Шэнхэ”
багтай байгуулсан гэрээ
арванхоёрдугаар сарын
31-нд дуусгавар болсон юм.
» САГСАН БӨМБӨГ
“Даллас”-ын хүчний довтлогч
Д.Новицки “Миннесота”-гийн
эсрэг тоглолтод холын зайн
таван шидэлтээ оновчтой
болголоо. Ингэснээр герман
эр гурвын онооны шидэлтийн
бүх цаг үеийн жагсаалтын
16-д бичигдэх болжээ.
Тэрбээр карьерийн турш
1720 удаа алсын зайнаас
амжилттай довтолсон байна.

ХУДАЛДАНА
ПЯНЗ ХУДАЛДАНА. МОНГОЛ, ОРОС, БУСАД.
УТАС: 95777773

UBSHOP.MN
ubshop.mn сайтад та зараа
байрлуулбал манай сонины
зарын энэ хэсэгт шууд орох
юм. Зөвхөн кирил үсгээр
бичсэн, холбоо барих утас,
зарах үнэ нь тодорхой
зарууд энэ хэсэгт орохыг
анхаарна уу.

2017.01.11, ЛХАГВА ~ №007 (553)

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

7

Лавлах
САЙН ҮЙЛС

ОНЦЛОХ ҮЗВЭР

ТВ ХӨТӨЛБӨР

Агаар
цэвэршүүлэгч
бэлэглэв

Bloomberg

Боловсрол

Монгол ТВ

08.00

07.10 “Монголын
шинэ өглөө”
хөтөлбөр

07:00 “Америк
хэрхэн ажилладаг
вэ” нэвтрүүлэг

09.45
“Монголчууд ХХ
зууны эхэнд”
нэвтрүүлэг

09:30 “Тог тог
тог” хүүхдийн
нэвтрүүлэг

12.00

11.30 “Пумукл”
уран сайхны кино
7-9 дүгээр анги

12:00 “Бизнесийн
хэмнэл”

11:15 "Агуу
тэсрэлтийн онол”
ОАК
19, 20 дугаар анги

12:00 “Хөтөч”
мэдээллийн
хөтөлбөр

14.00

14.00 “Авилгын
эсрэг үндэсний
чуулган” шууд
дамжуулна

15:00 "Бизнесийн
төв цэг” давталт

14:10 “Зөв
үнийг таа” шоу
нэвтрүүлэг

15:00 “Өөрчлөлт”
1 дүгээр бүлэг,
48 дүгаар хэсэг

17.00 Үндэсний
шилдэг 21 дууны
жагсаалт

17:00 "Bloomberg
Surveillance"
шууд орчуулгын
хөтөлбөр

18:30 "Score
news” мэдээллийн
хөтөлбөр

18:00 “Наашаа
цаашаа”

20.00

19.30 NHK “Нунтаг
цас”

20:30 "Алсын
хараа” нэвтрүүлэг

20:40 "80 саяын
уналт” нэвтрүүлэг

20:00 "Оргил
цаг” мэдээллийн
хөтөлбөр

22.00

21.05 “Энд гарц
байна” нэвтрүүлэг

22:30 “Студи 1.0”
нэвтрүүлэг

22:00 "Доктор
Хэн" ОАК
8 дугаар анги

23.10 Үдшийн
мэдээ

18.00

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ
1

НИЙТИЙН ТЭЭВЭР

Зам хаасан
жолоочийг
“ховлоорой”
Зөвшөөрөлгүй газар машин
тавих, бусдын тээврийн хэрэгс
лийг хааж зогсох нь замын
түгжрэлийн нэг шалтгаан
болдог. Зарим жолооч бусдын
машиныг хааж зогссон хэрнээ
утасны дугаараа үлдээлгүй
орхих нь бий. Ийм тохиолдолд
Авто тээврийн үндэсний төвийн
Хөдөлгөөний хяналтын төвийн
1900-1234 дугаарт хандаарай.
Тус хэлтсээс машины дугаараар
шүүж жолоочийнх нь утасны
дугаарыг өгдөг байна. Энэ
үйлчилгээг ажлын өдрүүдэд
07.00-22.00, амралтын өдрүүдэд
08.00-22.00 цагийн хооронд авах
боломжтой.
Хөдөлгөөний хяналтын төвд
өдөрт дунджаар 80-120 хүн
ханддаг бөгөөд баярын үеэр
ачаалал 2-3 дахин нэмэгддэг
аж.

3

10. Чөтгөр
ХӨНДЛӨНГӨӨР:
4. Сүхбаатар аймгийн морин спорт, уяачдын холбооны нэр
7. МУГЖ, гитарчин агсан
9. Үнэгний зулзага
11. Өчүүхэн уур хилэн
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БОСООГООР:
1. Манай оронд байдаг сор шувууны нэгэн ховор
төрөл, үүлдэр
2. Чингис хааны дүрийг бүтээсэн МУГЖ
3. Барилдаж буй бөхчүүдийн золголтын өмнөх
зогсолт
5. Архивын бичиг нотолгоо
6. Цагаан мах өвчний өөр нэр
8. Тоо

С
У Я А
Г
П Р А
Н
С
С С Э
Ц
Л Э Э
Н

I.11
-16o 7 м/с
-27o 5м/с

УЛААНБААТАР

I.12
-16o 6 м/с
-27o 5 м/с

Э Р Х
А
А Н Ц
У Р Х И
Х
У
Э
П
Б И Й Р
А Н А
Н
О В Ш

I.13
-16o 5 м/с
-28o 4 м/с

Үүлшинэ

Үүлшинэ

КИНО

“Тэнгис” кино театрт энэ
сарын 18-20-нд Япон киноны
өдөрлөг болох гэж байна. 10
дахь жилдээ зохион байгуулж
буй уг өдөрлөгт тус орны соёл,
ахуй онцлогийг харуулсан
дараах бүтээлүүдийг үнэгүй
үзэх боломжтой.
-18-нд “Үгсийн цэцэрлэгт
хүрээлэн”, “Үүрийн гэгээ”
-19-нд “Яндашгүй их далай”
-20-нд “Усан үзмийн нулимс”
“Мөнгөн халбага” кино гарна.

Залуу дуучин Х.Мөнгөнцэцэг
анхны бие даасан тоглолтоо энэ
сарын 20-нд хийнэ. Тэрбээр саяхан
гаргасан “Уулзахын хүслэн” хоёр
дахь цомгоороо тоглолтоо нэрлэсэн
байна. Монгол бөхийн өргөөнд
болох тоглолтод дуучин С.Ганзориг,
Т.Дэлгэрмөрөн нар урилгаар оролцох
аж. Дуучин Х.Мөнгөнцэцэг СУИС-ийг
дуурийн дуучны мэргэжлээр төгссөн
юм. Тиймээс тоглолтоороо нийтийн
дуунаас гадна сонгодог бүтээлүүдээс
сонирхуулах аж. Тоглолтын тасалбар
20 мянган төгрөгийн үнэтэй.
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УВС

-14o
-24o

-21o
-33o

БАЯН-ӨЛГИЙ

-8o
-19o

-19o
-29o

-20o
-31o

-12
-25o

ЗАВХАН
ХОВД

o

ӨВӨРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

-7o
-21o

БАЯНХОНГОР

-10o
-22o

ДОРНОД
ХЭНТИЙ

-19o
-32o

-15o
-25o

-7
-18o

-9
-21o

o

ТӨВ

АРХАНГАЙ

o

Үүлшинэ

СЭЛЭНГЭ
БУЛГАН

-15o
-26o

I.15
-16o 6 м/с
-26o 5 м/с

ДАРХАН-УУЛ

-10o
-21o

ХӨВСГӨЛ

I.14
-17o 6 м/с
-28o 4 м/с
Багавтар үүлтэй

Багавтар үүлтэй

ГОВЬ-СҮМБЭР

ДУНДГОВЬ

-6o
-18o

-8o
-22o

-17o
-27o

СҮХБААТАР

-16o
-27o

-12
-24o
o
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МОНГОЛЫН УРЧУУДЫН
ЭВЛЭЛ
Зураач М.Амартүвшингийн “Mу
Journey in Europe” бие даасан
үзэсгэлэн энэ сарын 14-нийг хүртэл
үргэлжилнэ.
УДБЭТ
Б.Шаравын "Чингис хаан" дуурийг
энэ сарын 21-нд үзээрэй. Дуурийн
цомнолыг зохиолч П.Бадарч бичсэн
бөгөөд Чингис хааны 1171-1189 он
хүртэлх амьдралыг өгүүлжээ.
СҮХБААТАРЫН ТАЛБАЙ
Агаарын бохирдлыг бууруулахыг
шаардсан жагсаал энэ сарын
28-нд болно. Жагсаалыг "Утааны
эсрэг ээж, аав нарын холбоо"-ноос
зохион байгуулна.
SPREE CLUB
"Nine Treasures" буюу "Есөн эрдэнэ"
хамтлаг энэ сарын 14-ний 19.00
цагт тоглох гэж байна. Тэд "Noise
Production"-аас зохион байгуулах
металл урсгалын тоглолтуудын
салхийг хагалах аж.
КИНО
Адал явдал, тулаант “Return of
Xander Cage” кино энэ сарын 20-нд
“Өргөө” кино театрт нээлтээ хийнэ.

ЗУРХАЙ

(Өмнөх дугаарын хариу)

ЦАГ АГААР

ОРХОН

Япон киноны
өдөрлөг болно

“Цагаан сар 2017” үзэсгэлэн худалдаа 50
хүртэлх хувийн хямдрал, урамшуулал
зарлаж байна. Энэ сарын13-16-нд болох
сүү, цагаан идээ, тавгийн боов, еэвэн,
чихэр, жимс жимсгэнэ, бууз, банш, мах,
махан бүтээгдэхүүн, цар, таваг, аяга,
ном, бэлэг дурсгал, үндэсний хувцас гээд
олон нэр төрлийн барааг үйлдвэрийн
үнээр борлуулах юм.

ЗГМ: СҮДОКҮ
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UB ART GALLERY
Хүүхдийн эрхийг хөндсөн "Зэрэгцээ
ертөнц" үзэсгэлэн өнөөдөр нээлтээ
хийнэ. Долоо хоног үргэлжлэх уг
үзэсгэлэнг “Лантуун дохио” ТББ,
“Тусгал” гэрэл зургийн бүлгэм
хамтран зохион байгуулж байна.
МИШЭЭЛ ЭКСПО

Өмнөх дугаарын хариу / 01.10

Нийслэлийн хамгийн их
агаарын бохирдолтой хэсэг
болох Баянхошуу орчмын 117,
78, 156 дугаар цэцэрлэгт “Сүү”
ХХК-иас агаар цэвэршүүлэгч
бэлэглэжээ. Баянхошуунд
PM2.5 буюу нарийн ширхэглэлт
тоосонцорын түвшин нэг шоо
метр тутамд 1985 мкг хүрсэн
нь ДЭМБ-ын тогтоосон үзүү
лэлтээс даруй 800 дахин их
байгаа юм.
Иймд эхний ээлжинд
цэцэрлэгүүдийн дотоод агаарыг
цэвэршүүлэх хэрэгтэй гэж үзжээ.
Цэцэрлэгүүдэд бэлэглэсэн “Mi”
ухаалаг агаар цэвэршүүлэгч нь
гурван давхар шүүлтүүртэй,
орчны бохирдол нэмэгдснийг
мэдэрч, зохих түвшинд хүртэл
цэвэршүүлдэг байна. Мөн
хэрэглэгч уг төхөөрөмжийг
аппликэйшн ашиглан гар утас
наасаа удирдах боломжтой аж.
“Сүү” ХХК утааны эсрэг
энэхүү аянд бусад үндэсний
томоохон компаниудыг нэг
дэхийг уриалаад байна.

“Уулзахын
хүслэн”

MNB

Б.Баярмаа
ЗГМ

ҮЗВЭР

ДОРНОГОВЬ

-8o
-22o

ӨМНӨГОВЬ

-4o
-18o

Билгийн тооллын 13
Өвлийн дунд цагаан хулгана сарын есөн
улаан мэнгэтэй, шар нохой өдөр.
Үс засуулбал: Эд мал арвижна.
Наран ургах, шингэх: 08.31-17.24
Барилдлага: Рашаан
Шүтэн барилдлага: Хуран үйлдэхүй
Аргын тооллын нэгдүгээр
сарын 11, Буд гараг. Билгийн
тооллын 14, Хэрцгий охин одтой,
шар нохой өдөр.
Өдрийн наран 08.31 цагт мандаж,
17.24 цагт жаргана. Тухайн өдөр
бар жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд
эерэг сайн ба могой, морь жилтнээ
сөрөг муу нөлөөтэй тул элдэв үйлд
хянамгай хандаж, биеэ энхрий
лүүштэй. Эл өдөр эм, эмнэлгийн
элдэв үйл, хагалгаа хийлгэх, биеийн
тамирыг сэргээх, хишиг даллага
дуу
дуулах, насан бүтээл хийлгэх,
хүүхэд үрчлэн авах, гэр, байшингийн
суурь тавихад сайн. Эрдэнийг гадагш
өгөх, нүүх, хэрүүл тэмцэл хийхэд муу.
Өдрийн сайн цаг нь бар, луу, могой,
бич, тахиа, гахай болой. Хол газар
яваар одогсод хойш мөрөө гаргавал
зохистой. Үс шинээр үргээлгэх буюу
засуулбал эд, мал арвижна.

ЗГМ: КОМИКС
ЗӨВЛӨГӨӨ

Байнга хурхирах
нь осолтой
Унтаж байхдаа хурхирах
нь ядаргаанаас үүдэлтэй гэж
үздэг. Гэвч байнга хурхирах
нь зарим өвчний шинж тэмдэг
гэдгийг мэргэжлийнхэн ан
хаа
руулж байна. Унтахдаа
хурхирдаг хүүхдүүдийн 90
хувьд нь гүйлсэн булчирхай
томорсон байдаг аж. Мөн насанд
хүрэгчид зуултын гажигтай,
бамбай булчирхай томорсон,
хамрын хэсэгт ургацаг үүссэн
байх магадлалтай учраас эмчид
хандахыг зөвлөж байна.
Хурхирахгүй, тайван амрахын
тулд унтахаасаа өмнө хамрын
хөндийгөө цэвэрлэж, намхан,
хатуу дэр хэрэглээрэй.

ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Mr. Баагийгийн ПАЯН.....
Долларын
ханшийн
тасралтгүй өсөлт
нь

Чангарчихаад яасан буудаггүй
хог вэ?

Москва-УБ
Бээжин-Москва
Эрхүү-УБ
УБ-Эрхүү
Сайншанд-УБ
УБ-Сайншанд
УБ-Сүхбаатар
Сүхбаатар-УБ

23.45
11.22
16.32
20.45
21.15
10.10
21.15
20.55

06.50
13.58
06.53
02.15
07.15
19.48
05.12
05.03

НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Н.Эрдэнэбаяр, Э.Тамир©

УБ-Токио
Токио-УБ
УБ-Бээжин
Бээжин-УБ
УБ-Москва
Москва-УБ
Москва-Берлин
Берлин-Москва
УБ-Ханбумбат
Ханбумбат-УБ

08.45
15.30
08.15
11.30
08.00
19.00
11.00
13.15
20.00
22.20

13.40
20.25
10.30
14.00
09.50
06.15
11.50
18.00
21.10
23.05
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Байршил

Mongolian Property Management Group
Real Estate Service · Real Estate Appraiser · Real Estate Developer

Address: Sukhbaatar district, Narny zam 56, Zamiin tsagdaa,
Tsoma Office, 601, Ulaanbaatar, Mongolia
Phone: +976 8806 8207, +976 8800 3620
www.mpmgroup.mn

BELLA VISTA

Хэмжээ: 165 м2
Өрөө: 3
Граж: 1 машины гражтай
Үнэ: 4,000,000 /түрээслүүлнэ/
Хаяг: ХУД, Зайсан

GALAXY TOWER

Хэмжээ: 737 м2
Өрөө:
Граж: 40 машины зогсоол
Үнэ: 2550$ /худалдана/
Хаяг: ХУД

RIVER GARDEN

Хэмжээ: 179,8 м2
Өрөө: /4 унтлагын өрөө/
Граж: 2 машины зогсоол
Үнэ: 3,900,000 /худалдана/
Хаяг: ХУД, Маршалын гүүр

JAPAN TOWN, C4 APARTMENT

Хэмжээ: 138.52 мкв талбайтай
Граж: 1 машины зогсоолтой
Өрөө: 3 өрөө байр түрээслэнэ
Үнэ: 2400$
Хаяг: ХУД

EASTERN PLAZA

Хэмжээ: 150-300 м2
Зориулалт: Оффис үйлчилгээ
Граж: Машины зогсоолтой
Үнэ: Зах зээлийн үнээр түрээслүүлэх болон худалдана
Хаяг: Хотын А зэрэглэлийн бүс болох СБД, Сөүлийн гудамж, NARAN
Mall их дэлгүүрийн чанх хойно.
Утас: 98995225, 90112555

ОДДЫН ХОТХОН

Хэмжээ: 119 м2
Өрөө: 4
Граж: 2 /20 м2/
Үнэ: 2,500,000 м2 /түрээс/
Хаяг: ХУД

BUDDHA VISTA

Хэмжээ: 122
Өрөө: 4
Граж:
Үнэ: 750 сая /худалдана/
Хаяг: ХУД, Зайсан

ЗАЙСАНГИЙН ОРГИЛ

Хэмжээ: 136,06 м2
Өрөө: 5 өрөө байрыг гадаадын
иргэнд яаралтай түрээслүүлнэ.
Үнэ: 2000$
Хаяг: ХУД

НҮХТ

Хэмжээ: 900 м2 /газар/
Хэмжээ: 250 м2 / зуслангийн
байшин/
Граж: 3 машины зогсоол
Үнэ: 500,000,000

SEOUL ROYAL COUNTY

Хэмжээ:200м2
Өрөө: 4 /3 давхарт/
Үнэ: 3000 $
Граж: 2
Хаяг: ХУД, Зайсан

BRAUHAUS

Хэмжээ: 100 м2
Өрөө: /2 унтлагын өрөө/
Граж:
Үнэ: 200,000 $ /худалдана/
Хаяг: Сөүлийн гудамж

ҮЛ ХӨДЛӨХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ
ИЛҮҮ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ
ИЛҮҮ ХЯМДААР
Та үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллээ
байршуулахыг хүсвэл доорх утсаар
холбогдоно уу.

Утас: 99903584, 99903581

ROMANA RESIDENCE

Хэмжээ: Цоо шинэ 66мкв
талбайтай
Өрөө: 2 өрөө байр түрээслүүлнэ
Үнэ: 1000$
Хаяг: ХУД

СЭЛБЭ ХОТХОН

Хэмжээ: 172м2
Өрөө: 4 /пентхаус/
Граж: 2 машины зогсоол
Үнэ: 3,0 /түрээслүүлнэ/
Хаяг: "Орчлон 1" сургууль

RE//MAX Mongolia

Танд зориулсан үл хөдлөх хөрөнгийг эндээс...

REGENCY RESIDENCE

Хэмжээ: 165 м2
Өрөө: /3 унтлагын өрөө/
Граж: машины зогсоолтой
Үнэ: 335,000 $ /худалдана/
Хаяг: БЗД, 13 дугаар хороо

BLUE SKY

Хэмжээ: 118 м2
Өрөө: 3
Граж:
Үнэ: 1,500,000 /түрээслүүлнэ/
Хаяг: ХУД, Зайсан

Хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 26 хороо Их хүрээ гудамж,
Парк сайд төвийн 3 давхарт
Утас: 77073399, 94093390, 94043390
http://www.remax.mn

SEOUL PLAZA

А зэрэглэлд байршилтай, нийт
11 давхар, 8800 м2 талбайтай,
1-4 давхарт: Өндөр зэрэглэлийн
худалдаа, үйлчилгээний төв
5-9 давхарт: Оффис
10-11 давхарт: Ресторан, лоунж
2016 оны зургадугаар сард
бүрэн ашиглалтанд орно.
Хаяг: БГД, “Сөүл плаза”
бизнес төв

ПАРКСАЙД РЕЗИДЕНС

Хэмжээ: 52.58- 178.47 м2
Өрөө: 2-5
Граж:
Үнэ: 2,600,000-3,000,000
Хаяг: БЗД

RESIDENCE 60

Хэмжээ:
Өрөө: 1-5
Граж: дулаан зогсоол
Үнэ: 1750-2650 $
Хаяг: БЗД, 4-р хороо

ИХ МОНГОЛ РЕЗИДЕНС

Хэмжээ: 195 айлын
Өрөө: 3-4 /сонголт/
Граж: Газар доорх байгууламж
бүхий 165 граж
Хаяг: БЗД

MD CENTER

Хэмжээ: 2380 м2
Өрөө: 3 давхар, 2 жигүүр
Граж: 30-40 машины ил зогсоол
20 машины дулаан граж
Үнэ: 2,500,000 /худалдана/
Хаяг: ХУД, 15 -р хороо

BLUE GEM-4

Хэмжээ: 15 давхар
Өрөө: Сонголттой
Граж: байгаа
Үнэ: 2,800,000- 3,200,000
Хаяг: БГД, UB Place-ын хажууд

ЦЭЛМЭГ ТӨВ

Хэмжээ: 9 давхар оффис
Өрөө: тус бүр 624 м2
Граж: ил зогсоол
Үнэ: 60,000-70,000 /түрээслэнэ/
2200-2900 $/худалдана/
Хаяг: CБД, 1-р хороо

ЗАЙСАН ГОЛДЕН ВИЛЛ

Хэмжээ: 100 айлын орон сууц
Өрөө: 3-5 /сонголттой/
Граж: 150 автомашины зогсоол
Үнэ: 3,500,000-3,800,000
Хаяг: ХУД, 11-р хороо

9 ЭРДЭНЭ

Хэмжээ: 642 айлын орон сууц
Өрөө: 2-3
Граж:
Үнэ:
Хаяг: БГД 3-р хороо

NARAN PLACE

Хэмжээ: 120 айлын тохилог сууц
Өрөө: 2-5 /сонголттой/
Граж: давхар зогсоол /төлөвлөсөн/
Үнэ:
Хаяг: БЗД, 6-р хороо

Евробүсийн сэргэлт тогтвортой
үргэлжилж байна

АНУ-д төвлөрдөг үйлдвэрлэгчдэд энэ
жил ивээлтэй

Daimler анх удаа өрсөлдөгчийнхөө урд
гарлаа

Евробүсийн гишүүн 19 улсад өнгөрсөн онд ажилгүйдэл
буурч, ХБНГУ-д үйлдвэрлэл өсчээ. > 10

Ам.долларын ханш чангарсан нь гадаадад үйл ажиллагаа
явуулдаг АНУ-ын компаниудад таагүй нөлөөтэй. > 10

Хөлбөмбөгийн нэр томьёогоор үнэлэх аваас 2016 онд Daimler компани BMW-г 2:1-ээр хожлоо. > 10

Ардчилсан намынхан
Трампын томилгооны эсрэг
Тиллерсоны
компани
Роснефть
компанитай
хамтран Хойд
мөсөн далайд
хайгуулаа
өргөжүүлэхээр
шийдвэрлэж,
ноён Путин
түүнийг
Найрамдлын
одонгоор
шагнажээ.

1

Энэ долоо хоногт эхэлж буй
шинэ засаг захиргааны таван
гол албан тушаалтны томил
гоог батлах хэлэлцүүлэг нэлээд
зөрчилтэй болох төлөвтэй
байна. Трампын нэр дэвшүүлсэн
хүнийг Ардчилсан намынхан
эсэргүүцээд зогсохгүй БНН-ын
зарим төлөөлөгч шүүмжилж
байгаа. Энэ нь Трампын гол
томилолтын нэгийг цуцлахад
хүргэх эрсдэл үүсгэв.
Тиллерсоныг нефтийн сал
барынхан болон Тагнуулын
төв газрын дарга асан Роберт
Гейтс, Төрийн нарийн бичгийн
дарга асан Кондолиза Райс зэрэг
хүмүүс маш өндрөөр үнэлдэг.
Гэвч түүний томилгоо Трампын
Орост хандах бодлогын улмаас

гатгахыг уриалав. Мөн хэрвээ
Тиллерсон Путиний талаар
зөөлөн байр суурь баримталж,
хоригийг цуцлахыг дэмжвэл
түүнийг томилохын эсрэг санал
өгнө гэжээ. Сенатын цөөнхийн
бүлгийн тэргүүн Чак Шумерс
ярихдаа Ардчилсан нам найман

Жефф Сешшионз

Байгаль хамгаалах агент
лагийн тэргүүний суудлыг авч
магадгүй Скотт Пруитт бол
муж улсын хэмжээний улстөрч
юм. Тэрбээр Оклахомагийн
ерөнхий шүүгч байхдаа Оба
магийн захиргаанаас авсан уур
амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг
арга хэмжээ, тухайлбал Байгаль
хамгаалах агентлагийг удаа
дараа шүүмжилж байжээ. АНын сенатчид Пруиттээс юуны
учир уур амьсгалын өөрчлөлтийг
шийдэхэд үл итгэх байр суури
наас ханддагийг тодруулах
аж. Түүнчлэн түүнийг газрын
тос, байгалийн хийн аж үйлд
вэртэй ойрын холбоотой гэж
яригддагийг магадлах нь зүйтэй
гэж үзжээ.

Том Прайс

албан тушаалд нэр дэвшигчийг
онцлон авч үзэхээ мэдэгдсэн.
Үүнд, Шүүх, Эрүүл мэнд, Бай
галь хамгаалах, Боловс
р ол,
Хөдөлмөр, Төсвийн менежмент
болон Сангийн яам, агентлагуу
дын тэргүүн багтсаны дотор
Тиллерсоны нэр байгаа юм.
Шүүх яамны сайдад нэр
дэвшсэн Жефф Сешшионзын
хувьд урьд нь арьс өнгөөр
ялгаварлан гадуурхах үзэл
гаргаж байсан гэх боловч түү
ний томилгоонд хоёр намаас
онц саад учрахгүй байх гэж
ажиглагчид үзэж байна. Тэрбээр
Алабама мужийн шүүгчийн
албыг 20 жил хашсан хатуу бод
логотой хүн. Түүнийг сенатын
хуулийн хорооны гишүүд өндөр
үнэлдэг. Шүүх яамны хэвлэлийн

Эрүүл мэндийн сайдад
нэр дэвшсэн, Конгрессийн
гишүүн Том Прайс мэс засалч
мэргэжилтэй агаад АН-ынхан
сайтар нягталбал зохих хүний
нэг гэж үзжээ. Хамтрагчдынх
нь зүгээс онц эсэргүүцэл
тулгарахгүй боловч сенат дахь
АН-ын бүлэг ноён Прайс эрүүл
мэндийн хууль дээр ажиллаж
байхдаа 300000 ам.долларын
хувьцаа арилжсаныг шалгах
ёстой асуудал гэдэг. Тэд
Конгрессийн ёс зүйн хороонд
хандаж, уг арилжаа хууль
зөрчсөн, эсэхийг магадлахыг
уриалсан байна. Нөгөө талаар
энэ хүн Барак Обамагийн
санаачилсан Obamacare хөтөл
бөрийн хувь заяаг шийдэхэд
гол үүрэг гүйцэтгэх тул АН-ын
анхаарлыг татаж байж болох юм.

нөхвөр зэрэгт 10 тэрбум орчим
евро шаардлагатайг мэдээлжээ.
Тэрбээр олон улсын болон орон
нутгийн мэргэжилтнүүдтэй
зөвлөлдсөний эцэст НҮБын зааглах бүсэд байрладаг
“эзэнгүй хот” хэмээн нэрлэгдэх
болсон Вароша сууринг сэргээн
босгох. Нийтийн үйлчилгээ,
цагдаа хүчнийг байрлуулахад
2-3 тэрбум евро хэрэгтэй гэж

тооцоолсон байна.
Түүний хэлснээр “Албан ёсоор
зардлыг тооцсон зүйл байхгүй
боловч хөрөнгийн асуудлыг
цаашид хүлээлгэж болохгүй
тул эхлээд 10 тэрбум хүртэл
евро гаргах шаардлагатай”
аж. Түүнчлэн арлын Туркийн
хэсгээс Анкарад төлөх өрийн
асуудал шийдэгдээгүй байна.
Уг өрийн хэмжээг дипломатууд

ВВМ©

цуцлагдаж болзошгүй юм. БННын Линдси Грэм, Жон МкКейн
зэрэг нэртэй сенатчид NBC
телевизийн “Хэвлэлийнхэнтэй
уулзалт” нэвтрүүлэгт оролцох
доо Тиллерсоны талаар бүрэн
шийдээгүй байгаагаа хэлжээ.
МкКейн “Надад Тиллерсоны
Путинтэй холбогдох харил
цааны талаар нэмж тодруулах
зүйл байгаа” хэмээв. Ноён
Грэм ялангуяа Оросын асууд
лаар Трампын бодлогыг
эсэргүүцдэгээ илэрхийлээд “Би
шаардлагатай үед үгүй гэж хэлэх
үүрэгтэй” гэсэн байна.
БНН-ын өөр нэг сенатч, гадаад
харилцааны хорооны гишүүн
Марко Рубио Крым, Украйн,
Сири болон хакерийн асуудлаар
Оросын эсрэг хоригийг чан

төлөөлөгч асан Мэтью Миллер
“Түүнд расизмын хандлага болон
иргэний эрхийн хэрэгжилтийг
эсэргүүцэж байсан талаар нь
хатуухан асуулт тавигдах байх”
гэжээ.
1986 онд Сешшионз холбооны
шүүхэд ажил аваад байхдаа хамт
ажилладаг хар арьст шүүгчийг
“жаал” гэж дуудсан тухай яриа
бий. Гэвч түүнийг одоо Ларри
Томпсон, Кен Блэквэл зэрэг
нэлээд нөлөөтэй хар арьст
улстөрчид дэмжиж байгаа.
Томилгоог хэлэлцэх хоёр өдрийн
чуулган өчигдөр эхэллээ.

Скотт Пруитт

Байгаль хамгаалах зөвлөл
хэмээх нөлөө бүхий бүлгийн
тэргүүн Реа Сух “Дөчин жилд
гарсан дэвшилд тэрбумтнууд,
хатуу түлшийг дэмжигч, хэт
үзэлтнүүд аюул учруулж эхэл
лээ” гэсэн юм. Гэхдээ Ардчилсан
намынхны дайралт БНН-ын
гишүүдийг Пруиттийн эсрэг
санал өгөхөд хүргэх нь юу л бол.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
тухай шинжлэх ухаанд үл итгэх
үзэл тус намынханд гүнзгий
суусан агаад тэд нефтийн аж
үйлдвэрийг дэмжихэд чадах
бүхнээ хийх эр
м эл
зэлтэй байгаа билээ.

Киприйг дахин нэгтгэх хэлэлцээ
Артур Бисли
Киприйн удирдагчид Газрын
дундад тэнгис дэх тус арлын
хуваагдлыг арилгах хэлэлцээг
олон жилийн дараа эхэллээ.
НҮБ-ын төлөөлөгч уг хэлэлцээг
“Олон арван жил үргэлжилсэн
угсааны хагарлыг зохицуулахын
тулд үнэнтэй нүүр тулах мөч”
хэмээн үнэлжээ. Кипр дэх
Грекийн бүсийн тэргүүн Никос
Анастасиадес болон Туркийн
талын удирдагч Мустафа
Акинчи нар Швейцарийн
Женев хотноо уулзаж буй нь
олон удаа амжилтад хүргээгүй
нэгдэх оролдлогод түүхэн эргэлт
гаргах боломж гэж ажиглагчид
үзэж байна.
Пүрэв гарагаас Грек, Турк,
Британийн Засгийн газрын
төлөөлөгчид уг хэлэлцээнд
оролцохоор ирэх аж. Женевийн
хэлэлцээг хариуцсан НҮБ-ын
төлөөлөгч Норвегийн иргэн
Эспен Барт Эйде “Тохиролцоонд
хүрэх нь хүнд үйл явц боловч
боломжгүй зүйл биш. Бид
эцийн шатандаа орлоо” хэмээн
мэдэгдэв. 1974 онд Туркийн
цэргүүд Кипрт нэвтэрч, арлын
хойд хэсгийг эзлэн авснаас хойш
энд угсаатны хагарал эхэлсэн
түүхтэй. Грекийн тал арлыг
өөртөө нэгтгэхийн тулд Кипрт
төрийн эргэлт зохион байгуулах
оролдлого хийсэн гэх шалтгаар
Анкара цэргээ ийш илгэсээн
билээ. НҮБ зөвхөн Анкара
хүлээн зөвшөөрсөн арлын

хэсэг болон Европын холбооны
гишүүн Грекийн бүсийг
заагласан тусгаарлах зурвас
байгуулж, энхийг сахиулах үйл
ажиллагаа хэрэгжүүлсээр ирсэн.
НҮБ-ын ивээл доор болсон
хуваагдлыг арилгах асуудлаар
өмнөх хэлэлцээнүүд 2004 онд
амжилтгүй төгссөн юм. Уг
гэрээгээр бүх нийтийн санал
асуулга явуулахад Киприйн
туркүүд дэмжсэн боловч,
грекүүд эсэргүүцсэн билээ.
Ноён Анастасиадес, Акинчи
нар Кипр арал дээр хоёр
мужаас бүрдсэн улс байгуулж,
угсаатны хоёр бүлгийн дунд эрх
мэдлийг хуваарилан холбооны
зарчим дээр улсын үйл хэргийг
явуулахыг зорьж байгаа юм.
Хоёр удирдагч лхагва гарагт
уулзахдаа хоёр талаас газар
нутаг солилцох газрын зураг
дээр ярилцахаар төлөвлөжээ.
Аюулаас хамгаалах хамгийн
ярвигтай асуудлыг тохиролцох
үлдээд буй агаад угтаатны хоёр
бүлггээс ээлжлэн Ерөнхийлөгч
сонгогдох ба улсын төсөв
санхүүг удирдах асуудлыг
нэгэнт зөвшилцсөн аж.
Ноён Барт Эйде хэлэхдээ
хоёр удирдагчийн хооронд 19
сар үргэлжилсэн хэлэлцээнд
мэдэгдэхүйц ахиц гарсныг
онцлов. Ямар ч тохиролцоонд
хүрлээ шууд оролцогч Грек,
Турк улсуудаас гадна Британийн
дэмжлэгийг авах ёстой. Учир
нь 1960 онд Нэгдсэн вант улс

НҮБ-ын зааглах
бүсэд байрладаг
“эзэнгүй
хот” хэмээн
нэрлэгдэх
болсон Вароша
сууринг
сэргээн босгож,
нийтийн
үйлчилгээ,
цагдаа хүчнийг
байрлуулахад
2-3 тэрбум евро
хэрэгтэй.

Кипрээс цэргээ гаргахдаа энэ
гурван улс аралд цэрэглэн
оролцох эрхтэй гэсэн гэрээ
байгуулсан билээ.
Брюссель дэх Европын
бодлогын хүрээлэнгийн ахлах
шинжээч Аманда Пол Киприйн
нэгдсэн улсыг байгуулах засаг
захиргаа, дэд бүтэц, арлын
хэсгүүд салан тусгаарлахад
нүүн шилжсэн хүмүүст олгох

40 жилийн зээллэг, баталгааны
эцэст 4-10 тэрбум орчим еврод
хүрсэн байх ёстой гэж үзэж
байна. Түүнчлэн аюулгүй
байдлын хамгийн ноцтой асууд
лын нэг бол аралд байрладаг
Туркийн 35000 цэргийн алба
хаагчийг хэрхэн гаргах
ажлыг тохиролцох
явдал юм.

Клейр Жонс
Бүс нутгийн хэмжээнд
ажилгүйдэл буурч, ХБНГУ-д
үйлдвэрлэлийн хэмжээ ихсэж
буй нь евробүсийн эдийн засаг
цаашид тогтвортой хөгжихийн
баталгаа болов. Евробүсийн
гишүүн 19 улсад өнгөрсөн
арванн эгд үгээр сард ажил
гүйдлийн хэмжээ 2009 оны
долдугаар сараас хойш үнэм
лэхүй буурч 9.8 хувь хүртэл
багасав. Тус бүсийн гол эдийн
засаг ХБНГУ-д аж үйлдвэрийн
бүтээгдэхүүний хэмжээ тус сард
0.4 хувиар өссөн нь аравдугаар
сард гаргасан урьдчилсан
тооцооноос давлаа.
Статистикийн энэхүү эерэг
үзүүлэлт нь өнгөрсөн онд Европ
тивийг дайрсан цуврал цохилт
эдийн засгийн сэргэлтэд саад
болж чадаагүйг харуулж байна.
Их Британи Европын холбооноос
гарахаар шийдвэрлэж, АНУ-ын
Ерөнхийлөгчийн сонгуульд
Дональд Трамп ялалт байгуулж,
Үндсэн хуулийн шинэчлэлийн
талаар ард түмний дэмжлэг авч
чадаагүй Италийн Ерөнхий сайд
Маттео Ренци огцорсон нь нийт
Европыг цочоосон.
Статистикийн шинэхэн өгөг

Евробүсийн сэргэлт тогтвортой
үргэлжилж байна
дөл нь Европ тивд бизнесийн
нөхцөл энэ онд сайн дүнтэй
гарахын дохио болж байна. Биз
несийн идэвхийн гол хэмжүүр,
худалдан авах менежерийн
индекс (PMI) өнгөрсөн оны
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арван
хоёрдугаар сард 2011
оны тавдугаар сараас хойш
тохиолдож байгаагүй өсөлттэй
гарлаа. Тус тивийн эдийн
засгийн өсөлт сүүлийн зургаан
жилд тохиолдож байгаагүй

эрчтэй өсөж байна.
Сүүлийн шинэхэн судалгаа,
статистик тоо баримт нь евро
бүсийн эдийн засгийн эмзэг
сэргэлт удаан үргэлжлэхгүй
гэсэн түгшүүрийг ч намжаав.

“Евробүсийн эдийн засагт
хэд хэдэн хүчин зүйл таатай
нөлөө үзүүлж байгаа. Үүнд,
түүхэн доод хэмжээндээ хүрсэн
бодлогын хүү, санхүүжилтийг
хүртээмжтэй болгож буй мөн

гөний нийлүүлэлтийг ихэсгэх
бодлогыг дур
д аж болно.
Ам.доллартай харьцах евро
гийн ханш буурсан нь экспорт
өсгөлөө” хэмээн PMI-ийн өгөг
дөл бүрдүүлсэн IHS Markit-ийн

эдийн засагч Крис Уильямсон
тайлбарлав.
Гэхдээ Трампын засаглал,
Brexit-ийн үр дагавар зэрэг
сэтгэл зовоох зүйлс хэвээр
байгааг эдийн засагчид, албаны
хүмүүс анхааруулж байна.
Протекционизм нь АНУ-ын
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн
кампанийн үндсэн сэдэв байж
ирлээ. Brexit нь цаашдаа евро
бүсийн гадаад худалдааны гол
түншүүдэд нөлөөлж таарна.
Евробүсийн гурав дахь гол
эдийн засаг Италид банкны
хямрал нүүрлэж болзошгүй.
“Трамп буруу юм хийгээд
байвал зах зээл ухраад л байх
болно” хэмээн AXA IM Research
and Investment Strategy-ийн
судалгаа хариуцсан захирал
Лоренс Бүүн тайлбарлав. “Ер
нь бизнесийн үйл ажиллагаанд
өсөлт, бууралттай давтамж
заавал байдаг. Тэгэхээр сэргэлт
эхлээд хоёр дахь жилдээ л явж
буй хэрэг. Иймд эдийн засаг
цаашид ч сэргэнэ гэж ойлгох
хэрэгтэй” хэмээн ноён Бүүн
өгүүлж байна.
Европын комиссын статистик
судалгаа хариуцсан хороо болох
Eurostat-аас гаргасан ажлын
байрны үзүүлэлтийг үзвэл
өнгөрсөн онд ажилгүйдэл нийт
Европын хэмжээнд буурчээ.
Энэхүү эерэг үзүүлэлт ялангуяа
Португал зэрэг евробүсийн
эдийн засгийн хүндрэлтэй бүсэд
онцгой сайн гарлаа. Тус улсад
2015 оны арваннэгдүгээр сард
ажилгүйдлийн түвшин 12.3
хувьтай байсан бол жилийн
дараа 10.5-д хүртлээ багасчээ.
Харин Италид ажилгүйдлийн
хэмжээ өссөн. Мөн нийт евро
бүс даяар 16-25 насны залуусын
дундах ажилгүйдлийн хэмжээ
сэтгэл түгшим буюу
21.2 хувьтай байгаа юм.

АНУ-д төвлөрдөг үйлдвэрлэгчдэд
энэ жил ивээлтэй
Жессика Дай, Мамта Бадкар
Ундаа үйлдвэрлэгч компа
ниудын хувьд илүү том байх нь
тэр бүр сайн байдаггүй бололтой.
Goldman Sachs-ийн шинжээчид
даваа гарагт Coca-Cola-ийн
хувьцааны зэрэглэлийг “Sell”
болгон бууруулж, Dr Pepper
Snappie-ийнхийг “Neutral” болгон
өсгөлөө. Энэ оны улс төрийн
ерөнхий чиг хандлага нь дэлхий
даяар үйл ажиллагаа явуулдаг
үндэстэн дамнасан компаниудад
бус, АНУ-д үйл ажиллагаагаа
төвлөрүүлдэг үйлдвэрлэгчдэд
илүү ээлтэй байх төлөвтэй.
Сүүлийн 14 жилд ханш нь
үнэмлэхүй чангараад байгаа
ам.доллар 2017 онд Coca-Cola зэрэг үндэстэн дамнасан
компаниудын бизнест таагүй
нөлөө үзүүлэх нь гарцаагүй.
Борлуулалтын үлэмж хэсэг нь
гаднын зах зээлээс хамаардаг
АНУ-ын компаниудын хувьд
ногоон дэвсгэртийн ханшаас
шалтгаалан валют солих ажил
бэрхшээлтэй болж хувирна. Ийм
компаниудын орлого ялангуяа
Латин Америк, БНХАУ зэрэг
хөгжиж буй зах зээлээс ихээхэн
хамаардаг.
Трампын засаг захиргаа АНУаас гадна голчлон ажилладаг

компаниудын татварыг ихэсгэх
гэж байгаа нь Coca-Cola зэрэг
үндэстэн дамнасан үйлдвэр
лэгчдэд хохиролтойг Goldman
анхааруулав. Goldman Sachs нь
үндэстэн дамнасан Procter &
Gamble компанийн хувьцааны
зэрэглэлийг ч “Sell” болгон
бууруулжээ. Гэхдээ АНУ-ын
үндэстэн дамнасан компаниуд га
даадаас олсон орлогоо дотооддоо
татах санаачилгыг Трампын засаг
захиргаа дэмжиж чадвал байдал
өөрчлөгдөж болзошгүй. Органик
бүтээгдэхүүнийх нь борлуулалт
харьцангуй удаан байгаа Coca-Cola компани нэгтгэх, худалдан авах
аргаар (M&A) бүтцийн шинэчлэл
өрнүүлэх нь чухал хэмээн Goldman үзэж байна.
АНУ-ын эрчим хүчний салбар
S&P-ийн тооцоогоор хамгийн их
буюу 1.3 хувийн уналттай байна.
АНУ-ын газрын тосны индекс
West Texas Intermediate-ийн үнэ
2.6 хувиар унаж, баррель нь 52.60
ам.доллараар үнэлэгдэх болов.
Дэлхийн бенчмарк Brent-ийн
үнэ 2.6 хувиар унаж, баррель нь
55.61 ам.долларт хүрч хямдрав.
Газрын тосны үнэ буурсан
нь АНУ стратегийн газрын
тосны нөөцөөсөө найман сая
баррелийг зарсантай холбоотой

хэмээн Mizuho Securities-ийн
фьючерсийн салбарын захирал
Роберт Ёгер үзэж байна. “Уул нь
найман сая баррель гэдэг далайд
нулимсантай адил өчүүхэн
хэмжээ. Одоогоор зах
зээлийн суурь үзүүлэлтэд
тоглогч
дын сэтгэл зүй
нөлөөлөөд байгаа юм”
хэмээн ноён Ёгер өгүүллээ.
S&P 500-гийн эрчим
хүчний салбарын индекс
өнгөрсөн онд бараг 24
хувиар өссөн. Гэхдээ
олборлогчдын тохиролцоо
хэрэгжих нь эргэлзээтэйн дээр
АНУ хар алтны үйлдвэрлэлээ
өсгөх төлөвтэй байгаа. Үүнтэй
холбоотой эрчим хүчний
салбарын өсөлт энэ онд 0.7
хувьтай байх төлөвтэй. Даваа
гарагийн жин үдэд АНУ-ын
хөрөнгийн биржүүд өнгөрсөн
долоо хоногийн үнээ торгоох
төдий нөхцөлд арилжаа хийж
байлаа. Баасан гарагт бараг 20000
давах гэж байсан Dow Jones Industrial Average-ийн индекс 0.2
хувиар буурч, 19920.83 болов.
S&P 500 индекс 0.2 хувиар буурч,
2272.60 боллоо. Nasdaq Composite-ийнх 0.2 хувиар өсөж,
5532.73-д хүрэв.
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Daimler анх удаа
өрсөлдөгчийнхөө урд гарлаа
Германы хөлбөмбөгийн ли
гийн сүүлийн 10 жилийн түүхэнд
Штутгартын VfB (VfB Stutgart)
Мюнхений Баварыг (FC Bayern
Munchen) хожиж байсан удаагүй.
Харин компаниудын өрсөлдөөний
түүхэнд швабууд баварчуудын
өмнө бардамнах шалтгаан гараад
ирлээ.
Daimler компани 2016 онд
2080000 ширхэг Mercedes-Benz
борлуулснаа ням гарагт зарлав.
Энэхүү амжилт нь Мюнхенд
байрладаг өрсөлдөгч BMW
компанийнхаас илүү байгаа юм.
Daimler нь 2020 он гэхэд дэлхийн
дээд зэрэглэлийн автомашин
үйлдвэрлэгч гол компани гэсэн
алдраа эргүүлж авна хэмээн бүр
2011 онд амласан нь ийнхүү
биеллээ оллоо.
Борлуулалтаар тогтоосон
амжилт нь Daimler-ийн ерөн
хий захирал Дитер Цетшегийн
бахархлыг төрүүлж байгаа нь
дамжиггүй. Тэрбээр инженерүү
дийнхээ бус, хэрэглэгчдийнхээ
хэрэгцээ сонирхолд анхаарч
ажилладаг нь компанийн ажил
лагаанд хүндрэл учруулах нь
цөөнгүй. Шинэ тайлан Mercedes-ийн борлуулалт сүүлийн
зургаан жилийн турш хоёр
оронтой тоогоор хэмжигдэж ирсэн
амжилтыг бататгаж өглөө.

Daimler нь өрсөлдөгч BMWийн нэгэн адил Хятад дахь эрэлт,
лизингийн үйлчилгээний ачаар
борлуулалтаа үлэмж өсгөсөн.
Энэхүү чиг хандлага ойрын
ирээдүйд ч хэвээр байх төлөвтэй.
Гэхдээ зах зээлд чухал байр
эзэлдэг загваруудаа өнгөрсөн онд
бүгдийг шинэчилсэн нь дахиад
давтахад бэрх ажил юм.
Тус компани компакт буюу
жижиг оврын автомашиныхаа
шинэчлэлд илүүтэй анхаарсан
нь оновчтой арга хэмжээ болжээ.
Хуучны хайрцаг маягийн хийц
тэй A-классын загварыг долгио
хийцтэй болгон шинэчилсэн нь
хэрэглэгчдийн таашаалд нийцлээ.
Үүний зэрэгцээ SUV ангил
лын загварынх нь борлуулалт
өнгөрсөн онд эрс өсчээ. Үүний
дунд тус компанийн SUV-ийн
борлуулалт BMW-ийнхтай ади
лаар нийт борлуулалтын гуравны
нэгийг эзэлдэг болоод байна.
Өрсөлдөгч хоёр компанид 2017
он ширүүн жил байх болно. BMWийн хувьд энэ оноос борлуулж
эхлэх шинэ 5-Series, 2018 оноос
зах зээлд нийлүүлэх 3-Series
загварууд орлогын гол эх сурвалж.
Тус компанийн үйлдвэрлэдэг дан
цахилгаан хөдөлгүүрт загварууд
нэг хэсэгтээ борлуулалт муу, ашиг
бага байх төлөвтэй. Цахилгаан

хөдөлгүүрт машины зах зээлд
Mercedes-ийн амжилт арай бага
ч 2018 онд хэдэн шинэ загвар
танилцуулахаар амласан.
Герман бус өрсөлдөгчид ч
өнгөрсөн оныг амжилт арвин
үдлээ. Jaguar Land Rover 2016 онд
580000 ширхэг автомашин бор
луулсан нь 2011 оны үзүүлэлтээс
хоёр дахин өндөр үзүүлэлт юм.
Явцуу салбарт тоглогч Tesla
компани 2016 онд 76000 ширхэг
автомашин зарж дөнгөсөн. Гэхдээ
тус компанид өгсөн захиалгын
хэмжээ өнгөрсөн онд 50 хувиар
нэмэгджээ.
Орлогоо сайжруулах гэвэл
заавал үйлдвэрлэлийн хэмжээг
өсгөх албагүй. Хүү, татвар, элэг
дэл хорогдол тооцохоос өмнөх
орлоготой харьцуулснаар Daimler-ийн лизингийн сүлжээний
өрийн үлдэгдэл өрсөлдөгч
BMW-ийнхаас арай их. Гэхдээ
BMW-ийн хувьцаа ноён Цетше
ам гарсан 2010 оноос хойш байнга
Daimler-ийнхаас илүү явж ирлээ.
Хөлбөмбөгийн нэр томьёо
гоор үнэлэх аваас 2016 онд
Daimler компани BMW-г 2:1-ээр
хожсон хэрэг. Харин энэ онд
1:1 гэсэн харьцаагаар хоёр тал
хайнцаж таарна хэмээн
мэргэжилтнүүд таа
маглаж байна.
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Эдийн засаг
ЗГМ ТОВЧХОН

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ

Хоёр хувийн өсөлттэй жил

» ҮНЭТ ЦААС

245.3

Монголын эдийн
засаг энэ онд
хоёр хувиар өснө

Тэрбум төгрөг. Монголбанк төв
банкны 91.3 тэрбум төгрөгийн
үнэт цаасыг 14 хувийн хүүтэй
арилжлаа. Төв банкны нэг
долоо хоногтой үнэт цаасны
үлдэгдэл 245.3 тэрбум төгрөгт
хүрэв.

Г.Илч
ЗГМ
Уналт зогсож, өсөлт ирнэ.
1.6 хувиар уруудсан Монголын
эдийн засаг 2017 онд хоёр
хувиар тэлэх нь. Ийм өөдрөг
төлөвийг Дэлхийн банкнаас
өчигдөр танилцуулав. 189 орныг
эгнээндээ элсүүлсэн тус банк
манай эдийн засгийг агшилтаас
ангижирч, тэлэлтээр тэтгэгдэнэ
гэж үзэж байна.
Шинэ он айлчлан ирээд
удаагүй ч өнгөрсөн оны макро
эдийн засгийн үзүүлэлтүүд
хүлээгдэж буй. Үндэсний
статистикийн хороо энэ улиралд
багтааж ДНБ-ий өөрчлөлтийг
танилцуулах товтой. Үүнээс
урьтаад улиран одсон 2016 оны
ДНБ-ийг Дэлхийн банк тооцжээ.
Өнгөрсөн оны жилийн эцсийн
гүйцэтгэлээр Монголын эдийн
засаг 0.1 хувиар тэлсэн гэж
таамагласан байна. Цаашлаад
өсөлт ирэх онд 3.5, 2019 онд
3.7 хувьд хүрч, эрчээ авах аж.
Дэлхийн банк өсөлт өгүүлсэн
“захиа”-ндаа сорилтыг ч давхар
дайжээ. Монголчууд энэ онд
амаргүй сорилттой цөөнгүй
нүүр тулна. Тухайлбал,
түүхий эдийн үнийн уналтаас
улбаалсан хүндрэл гүнзгийрч
мэдэхээр байна. Иймд макро
эдийн засгийн мэргэн бодлого,
оновчтой тохируулга хийх
шаардлагатай. Эрсдэл агуулж
буй ийм нөхцөл байдалтай
зэрэгцээд манай гол худалдан
авагчийн “хэтэвч” ч өмнөх
оноос ахихгүй нь.

» ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

8.6

Тэрбум төгрөг. Монголын
хөрөнгийн биржийн хоёрдогч
зах зээлийн арилжаагаар 2016
онд 124 компанийн 17.9 сая
ширхэг хувьцааг арилжжээ.
Үнийн дүн нь 8.6 тэрбум
төгрөгт хүрсэн байна.

С.Батсайхан / ЗГМ©

Дэлхийн банк
сорилтыг ч
давхар
дайжээ
БНХАУ-ын эдийн засгийн
өсөлт сүүлийн хэдэн жилийн
доод цэгт хүрнэ. Энэ онд 6.5
хувиар тэлнэ гэж таамаглажээ.
Хятадын эдийн засгийн шинэ
хэмнэл зөвхөн Монголд
нөлөөлөхгүй. Ази, Номхон
далайн гол зүтгүүрийн хурд
саарснаас бүс нутаг даяар
өсөлт удааширна. Манай бүсийн
эдийн засаг ирэх онд 6.2 хувиар
тэлнэ. Хятадыг хасаж тооцвол
бүс нутгийн өсөлт таван хувьтай

тэнцэнэ. Иймд Ази даяар худал
даа, эдийн засгийн нэгдмэл,
нээлттэй бодлогыг баримтлах
нь зүйтэй гэж Дэлхийн банкнаас
зөвлөж байна.
Өөрөөр хэлбэл, түүхий эдийн
үнэ өнгөрсөн онд ёроолын
цэгтээ хүрчээ. Одоо өндийх үе
нь. Гэхдээ өндөр хэмжээний
огцом өсөлт хүлээх хэрэггүй
гэдгийг шинжээчид зөвлөж
байна. Таваарын ханш алгуур
боловч дээшлэхийн хэрээр
хөгжиж буй, түүхий эдийн
экспортод түшиглэсэн эдийн
засагтай улсуудад сэргэлт ирнэ.
ОХУ, Бразил зэрэг улсын эдийн
засаг өнгөрсөн онд дунджаар

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

7.65

Сая тонн. “Эрдэнэс Таван
толгой” компани өнгөрсөн
онд нийт 7.65 сая тонн нүүрс
экспортолжээ. Энэ нь 2015
оныхноос 1.8 дахин ахисан дүн.
» ХУДАЛДАА

57

Мянган ам.доллар. Монгол Улс
өнгөрсөн оны арваннэгдүгээр
сарын байдлаар найман тонн
цайг 57 мянган ам.доллараар
экспортолжээ.

RM
C
NP

болно. Эрсдэл мэдээж бий.
Үүнийг тооцож үзсэн. Энэ оны
эдийн засгийн дунд хугацааны
төлөвийг өөдрөгөөр харж
байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд
үргэлжилсэн эдийн засгийн
уналт тогтворжиж, хямралаас
энэ онд аажмаар гарах найдвар
бий. Төгрөгийн үнэ цэнэ буурч
байна. Иргэдийн хувьд бэлэн
мөнгөө хадгаламж хэлбэрээр
байршуулахаас илүү хувьцаанд
хөрөнгө оруулах нь нэмэгдсэн.
Цаашид хөрөнгийн зах зээлийн
оролцогчид улам тэлнэ гэж харж
байна. Эдийн засгийн хүндрэл
нь сорилт гэхээс илүү боломж.
-Хэдэн ширхэг хувьцаа гар
гаж, нэгж хувьцаагаа хэдэн
төгрөгөөр үнэлэх вэ?
-Манай компанийн нэгж
хувьцаа жилийн өмнө 1000
төгрөгийн үнэлгээтэй байсан.
Энэ бол анхны үнэ. Үүнээс
хойш үйл ажиллагаа идэвхжиж,
хөрөнгө оруулалт тасралтгүй
нэмэгдэж, өгөөж авчрах сайн
менежментийг нэвтрүүлсэн.
Ингэснээр хувьцааны үнэлгээ
өсөж, үнэлгээнд бодит өөрчлөлт
орж, хувьцаа эзэмшигчдийн
хүртэх өгөөж нь нэмэгдэж
эхэлсэн. Манай хувьцааны
үнэлгээ 70 орчим хувиар өсөж,
одоогоор 1696 төгрөг болоод
байна. Тэгэхээр манай ком
панийн хувьцаа эзэмшигчид
өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд
70 хувийн өгөөж хүртсэн гэсэн
үг. Тодруулбал, нэг сая төгрөгийг
бид 1.7 сая төгрөг болгож
чаджээ. Одоогийн байд
лаар
“Хөрөнгө оруулагч үндэстэн”
компани нийт 800 гаруй хувьцаа
эзэмшигчтэй болоод байгаа.
-Хувьцааны үнэлгээ эрс өс
чээ. Танай компани удахгүй
Хөр өнг ийн бирж ээр хувь
цаагаа арилжаална. Ингэснээр
хөрөнгө оруулагчдад ямар
боломж нээгдэх вэ?
-Хөрөнгө оруулагчдын хөрөн
гө оруулалтын хөрвөх чадвар
нэмэгдэнэ. Компанийн хувьд ч
хөрөнгө оруулагчдаа тэлэх бо
ломж шинээр нээгдэнэ. 12

1.4

M

-Танай компани энэ оны
эхний улиралд хувьцаагаа
гаргахаар төлөвлөж байгаа.
Нээлттэй компани болох
бэлтгэлээ хэр хангаж байна?
-Бид “Хөрөнгө оруулагч
үндэстэн” хувьцаат компаниа
үүсгэн байгуулаад нэг жил болж
байна. Хоёр хоногийн өмнө
манай компани нэг нас хүрсэн.
Хувьцаагаа олон нийтэд гаргахын
тулд холбогдох байгууллагуудад
хандаж, шаардлагатай бичиг
баримтуудыг бүрдүүлж, улмаар
хуулийн хүрээнд бэлтгэл ажил
жигдрэх шатандаа явж байна.
Тухайлбал, Улсын бүртгэлийн
ерөнхий газар болон Үнэт
цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн
хадгаламжийн төвд хамааралтай
ажлууд үндсэндээ цэгцрээд
байгаа. Удахгүй Санхүүгийн
зохицуулах хороо болон
Монголын хөрөнгийн биржид
албан ёсоор хүсэлтээ хүргүүлнэ.
-Манай улсын эдийн зас
гийн нөхцөл амаргүй байна.
Ийм үед дээрх алхмыг хийх
нь хувьцааны ханшид сөргөөр
нөлөөлөх магадлалтай. Үүсч
болох эрсдэл болон боломжийг
хэрхэн тооцоолж байгаа вэ?
-Хувьцаагаа Цагаан сараас
өмнө Монголын хөрөнгийн бир
жээр дамжуулан арилжаалахаар
төлөвлөж байгаа. Хэдийгээр
манай улс эдийн засгийн
хям
ралтай ч хөрөнгийн зах
зээлд шинэ бүтээгдэхүүний
эрэлт хэрэгцээ асар их байна.
Энэхүү хэрэгцээ, шаардлагад
нийцэх бүтээгдэхүүний нэг нь
манай компанийн хувьцаа байх

» УУЛ УУРХАЙ

» ХӨРШ

Б.Тамир: Шинэ бүтээгдэхүүн
нийлүүлэхээр зорьж байна

“Хөрөнгө оруулагч үндэстэн”
компани Монголын хөрөнгийн
биржээр хувьцаагаа тун удах
гүй арилжаалах гэж байна. Энэ
нь хөрөнгө оруулагчдад ямар
боломж нээж өгөх талаар тус
компанийн гүйцэтгэх захирал
Б.Тамиртай ярилцлаа.

байгаа. Тиймээс хувийн
хэвшилд өргөн боломж олгох нь
чухал болохыг Дэлхийн банкны
шинжээчид зөвлөж байна.
Манай гарагийн эдийн
засаг энэ онд өмнөх оныхоос
сэргэнэ. Эдийн засгийн өсөлт
2.7 хувьд хэлбэлзэнэ. Мөнгөний
урсгал саарч, хөрөнгө оруулалт
хумигдаж байгаа нь дэлхийн
эдийн засгийг сул хэвээр
үлдэхэд хүргэж байгаа аж.
Эдийн засаг дахь боломжийг
олж, дэд бүтэц, хүний хөгжлийг
чиглэсэн хөрөнгийн урсгалыг
нэмэгдүүлэх нь чухал гэж
Дэлхийн банкны ерөнхийлөгч
Ким Ён Жим өгүүллээ.

2016 онд идэвхтэй арилжигдсан хувьцаанууд

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM

яльгүй буюу 0.3 хувиар л өссөн.
Энэ онд эрчээ авч, ойролцоогоор
2.3 хувиар тэлэхээр байгаа аж.
Хөрөнгө оруулалт татарч
буй нь зөвхөн Монголд
тохиогоогүй. Дэлхий даяар
хөрөнгийн урсгал саарч байна.
Тодорхойгүй байдал дахь сул
хөрөнгө оруулалт. Дэлхийн
банк манай гарагийн 2017 оны
эдийн засгийг товчхондоо ийн
тодорхойлжээ. 2010 онд 10
хувиар өсөж байсан хөрөнгө
оруулалт 2015 онд 3.4 хувь
болтлоо саарсан. Ялангуяа,
хөгжиж буй орнуудыг чиглэх
гадаадын хөрөнгө оруулалт
үлэмж хэмжээгээр татарч

» ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн
үйлдвэрийн сайд П.Сэргэлэн
Их Британи улсаас Монголд
суугаа Онц бөгөөд Бүрэн Эрхт
Элчин Сайд Кэтрин Арнольдыг
хүлээн авч уулзлаа. Энэ үеэр Их
Британи Улстай органик тэмд
гийн зохицуулалтын чиглэлээр
хамтран ажиллахаар ярилцав.

9%
34%

12%
APU

SUU

12%

Хувь. БНХАУ-ын хэрэглээний
үнийн индекс 2016 оны эхнээс
хоёр хувьд хүрчээ. 2015 оны
мөн үеэс 1.4 хувиар өссөн
байна.
» ДЭЛХИЙД
Энэ онд дэлхийн эдийн засаг
сэргэнэ гэж HSBC-ийн тайланд
дурджээ.
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34%
Бу
са
д
Монголын хөрөнгийн бирж©

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА
ДИЗАЙНЕР:
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
•
Мэргэжлийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн
•
Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан туршлагатай
•
Photoshop, Corel Draw, InDesign, Illustrator болон бусад мэргэжлийн 		
		
программууд дээр ажиллах чадвартай
•
Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГУУД:
•
Бүтээлч сэтгэлгээтэй, шинийг санаачлагч
•
Хариуцлагатай
•
Тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй
•
Ажлын ачаалал даах чадвартай
•
Хувийн зохион байгуулалт, цагийн менежмент сайтай
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛУУД:
•
Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет
•
Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
•
Гурван үеийн намтар
•
Ерөнхий боловсролын гэрчилгээний хуулбар
•
Иргэний үнэмлэхний хуулбар
•
Их, дээд сургуулийн диплом болон мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
•
2 хувь цээж зураг (сүүлийн 3 сарын хугацаанд авахуулсан байх)
•
Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
•
Өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт

Өргөдлийг “Засгийн газрын мэдээ сонин”-ны байранд ирж бөглөх болон
baasan.b@zasag.co и-мэйл хаягаар явуулна уу.
Утас: 7010-3131

Хувь. Казахстаны төв банк бод
логын хүүг таван нэгж хувиар
бууруулж, 12 хувьд хүргэв.

11.9

Хувь. Италийн ажилгүйдэл
арваннэгдүгээр сард 11.9
хувьд хүрлээ. Энэ нь 2015 оны
зургадугаар сараас хойших
хамгийн өндөр үзүүлэлт.
» САНХҮҮГИЙН ТОЛЬ
Зах зээлийн үнэ, балансын
үнийн харьцаа (Market book-value ratio) Компанийн бүртгэлийн
үнэ болон зах зээлийн үнийг
харьцуулах замаар компанийг
үнэлэхэд ашигладаг харьцаа.
Энгийнээр уг харьцаа нь нэгээс
их бол уг компанийн хувьцаа
дутуу үнэлэгдсэн. Нэгээс бага
бол илүү үнэлэгдсэн гэж дүгнэж
болно.

ВАЛЮТЫН ХАНШ
АНУ, доллар

2498.75

Евро		

2648.18

Япон, иен

21.57

ОХУ, рубль

41.70

БНХАУ, юань

360.77

БНСУ, вон

2.09
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Эдийн засаг
ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

ӨДӨР БҮР ДРАКЕРТАЙ ХАМТ

Шинэ бүтээгдэхүүн
нийлүүлэхээр зорьж байна

-Хөрөнгө оруулагчдын итгэ
лийг дааж ажиллана гэдэг
амаргүй. Хувьцаат компаниас
хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компанийн хэлбэр рүү шилжиж
ирсэн сүүлийн 20 жилийн ханд
лагыг та бүхэн сөрж алхах нь...?
-Бид хөгжиж буй хөрөнгийн
зах зээлд шинэ жишиг тогтоон
ажиллахаар зорьж байгаа.

Монгол Улсын иргэн бүр хувь
цаа эзэмшигч болох боломжийг
бүрдүүлэх нь чухал. Манай
компани зах зээлд шинэ стандар
туудыг нэвтрүүлж, бусдадаа
боломж нээж байгаа гэж ойлгож
болно. Бид иргэдээс хөрөнгө
төвлөрүүлээд тодорхой зорилгын
төлөө явж болж байна. Бусад
компанид ч ийм гарц нээлттэй.
Хөрөнгийн зах зээлд мөнгө босгох
боломж байгааг бид хүмүүст
харуулахын төлөө ажиллаж
байна. Цаашдаа ч ажиллах болно.
Иргэн бүр хөрөнгө оруулагч
байх тэр боломж, бололцоог
манай компани бүрдүү
л эх
зорилготой. Бид улирал тутам үйл
ажиллагааны болон санхүүгийн
тайлангаа хувьцаа эзэмшигч
нартаа танилцуулж ирсэн. Манай
компанийн хувьцааг сонирхож
байгаа хүн болгонд энэ мэдээлэл
нээлттэй. Энэ нь компанийн
засаглал ямар түвшинд хөгжиж
байгааг илтгэх болов уу. Бид
өөрсдийн чадлаар хөрөнгийн
зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн
нийлүүлэхээр төлөвлөж, замдаа
гараад байна.
-Хөрөнгийн зах зээл, тэр
тусмаа хувьцааны талаарх
иргэдийн ойлголт тийм ч өндөр
түвшинд хүрч амжаагүй байна.
Та бүхний зүгээс энэ байдлыг
өөрчлөхөд хэрхэн анхаарах вэ?
-Хувьцааны талаарх иргэдийн
ойлголт харилцан адилгүй.
Иргэд сүүлийн үед хувьцаа
болон хөрөнгийн зах зээлийг
урьд урьдынхаас илүү сонирхох
болсон. Хөрөнгө оруулах сонир
хол иргэд маш их байна. Харин
зах зээлийн талаарх мэдлэг,
мэдээллээр дутмаг байгааг
үгүйсгэхгүй. Тиймээс манайх
иргэдэд зориулсан анхан шатны
сургалтыг сард хоёр удаа зохион
байгуулж, тогтмол уулзалт хийж
эхэлсэн.

Ам.долларын ханш хоёр өдөр
дараалан буурав. Харин урвуу
хамааралтай алтны ханш өслөө.
Манай экспортын гол түүхий эд
шаргал металлын ханш өчигдөр
0.3 хувиар чангарсан байна.
Даваа гарагт мөн 0.7 хувиар
өссөн юм. Олон улсын зах зээлд
унци алт 1185 ам.доллартай
тэнцэж байна.
Алтны томоохон хэрэглэгч
дийн нэг БНХАУ-д уламжлалт

цагаан сарын баяр тохиож байгаа.
Энэ үеэр алт, үнэт эдлэлийн
эрэлт нэмэгдэх хүлээлт
т эй
байгаа юм. Энэ ч алтны ханшид
дэмжлэг болов. Хоёр сарын
өмнө 1300 ам.долларыг давж
байсан алтны ханш оны өмнөхөн
огцом уруудсан. Харин оны
эхнээс алгуур сэргээд байна.
Шинжээчид алтны ханшийг
энэ онд 1200-1400 ам.долларт
хэлбэлзэнэ гэж таамаглав.

Иргэн бүр
хөрөнгө
оруулагч байх
тэр боломж,
бололцоог
манай компани
бүрдүүлэх
зорилготой.

С.Батсайхан / ЗГМ©

Компанийн
үнэлгээ 2.7 тэрбум
төгрөгтэй тэнцэж
байна
11

Энэ бүхэн нэгж хувьцааны
үнэлгээнд эерэг өөрчлөлт дагуул
на гэж харж байгаа. Түүнчлэн
иргэдээс татсан мөнгөө хөрөнгө
оруулалт болгож хувиргасан
нь манай орлогын тайлангаас
харагдана. Зарим нь урт хуга
цааны хөрөнгө оруулалт болж,
цаашид өсөн дэвжих боломжтой
компаниудын үйл ажиллагаанд
сайнаар нөлөөлж буй. “Хөрөнгө
оруулагч үндэстэн” компанийн
хувьд өнгөрсөн хугацаанд нэг
тэрбум төгрөгийн хөрөнгө
оруулалтын өгөөжтэй ажилласан.
Энэ нь бидний хөрөнгө оруу
лалтын үнэлгээ өссөнтэй
холбоотой.
-Хувьцаа эзэмшигчдэдээ

ногдол ашиг гэж тараах уу?
-Урт хугацааны хөрөнгө
оруулалт гэж иргэдээс мөнгөн
хөрөнгө татаж, хувьцаагаар
баталгаажуулсан. Ногдол ашиг
гэж богино, дунд хугацаандаа
тараахгүй. Үүнийг анхнаасаа
хэлж байсан учраас энэ мөнгөө
үргэлжлүүлэн хөрөнгө оруулалт
болгоод явна. Үр дүнд нэгж
хувьцааны үнэлгээ өснө. Дунд
болон урт хугацаанд нэгж
хувьцааны өгөөж илүү нэмэгдэнэ.
Хөрөнгийн биржээр арилжаалах
нэгж хувьцааны үнэлгээг эцэслэн
тогтоогоогүй байгаа.
Бидний хувьд шинээр нэмж
хувьцаа гаргаагүй, байгаа
хувьцаануудаа бирж дээр
гаргахаар төлөвлөж байна.
Нийтдээ 1.6 сая ширхэг хувьцаа
аж ахуйн нэгж, иргэдийн гар дээр
бий. Энэ хувьцаа маань бирж
дээр бүртгэлтэй болно гэсэн үг.
Хүмүүс хоорондоо хувьцаагаа
өгч, авалцах нь нээлттэй.
Шинээр орж ирэх хүмүүст
зориулж тодорхой хэмжээний

хувьцааг тусгаарлаж, халаасны
хувьцаа байдлаар гаргана. Энэ
нь 300 мянга орчим хувьцаа байх
юм. Үүнээс борлуулалт хийх
боломжтой болно. Компанийн
үнэлгээ 2.7 тэрбум төгрөгтэй
тэнцэж буй. Нийт төвлөрүүлсэн
мөнгө 1.8 тэрбум орчим байгаа.

Хөрөнгийн зах
зээлийг урьд
урьдынхаас илүү
сонирхох болсон

Менежмент бол
хэрэгцээ
“Өдөр бүр Дракертай
хамт” номноос “Менеж
мент бол зайлшгүй
хэрэгцээтэй зүйл” хэсгийг
онцолж байна. Зөв зүйлийг
хийх урам зориг, шинэ санаа
өгөх 366 өдрийн хичээлийн
эхний хичээл танд ийн хүрч
байна. ”Өдөр бүр Дракертай
хамт” ном нь Питэр
Ф.Дракерын бүтээлүүдийн
гол санаануудыг багтаан
хураангуйлан гаргасан бүтээл юм. Үр бүтээлтэй
захирлын ширээний ном болох энэхүү бүтээл нь
гүйцэтгэлд чиглэсэн болохыг Питэр Ф.Дракер
тодотгосон удаатай. Тэрбээр “Сайнаас агуу руу”
номын зохиолч Жим Коллинз-д “Өөрийгөө дайчилж
хүмүүст тустай нэгэн бол” гэж хэлсэн тухай Жим
Коллинз хожим нь өгүүлсэн байдаг. Питэр Ф.Дракер
нь менежментийн ухааныг үндэслэгч бөгөөд ХХ
зууны сүүлийн хагасын менежментийн хамгийн
нөлөө бүхий сэтгэгчдийн нэг юм.
Менежмент нь өрнийн соёл иргэншил оршин
тогтнох хугацаанд гол институт байсаар ирсэн.
Цаашид ч урт хугацаанд энэ хэвээр байх болов
уу. Учир нь менежмент бол зөвхөн бүтээгч хүч
болох-хүн болон түүхий эдэд найддаг орчин үеийн
үйлдвэрлэл эсвэл хувийн аж ахуйн хэрэгцээнээс
үндэслэсэн зүйл биш билээ. Менежмент нь орчин
үеийн өрнөдийн нийгмийн үндсэн үзэл баримтлалыг
давхар илэрхийлдэг. Энэ нь эдийн засгийн нөөцийг
системтэйгээр хуваарилж, амьжиргааг зохицуулж
болох тухай ойлголт юм.
Эдийн засгийн өөрчлөлтийг хүн төрөлхтний
сайн сайхан болон нийгмийн шударга ёсны төлөөх
хамгийн хүчтэй хөдөлгүүр болохыг менежмент
илэрхийлдэг. Тиймээс үүнийг 300 гаруй жилийн
өмнө Жонатан Свифт “Нэг эгнээ зүлэг ургадаг
газар хоёр эгнээ зүлэг ургуулж чадсан хүн сэтгэн
бодогч философич эсвэл метафизикийн онолын
үндэслэгчээс ч илүү хүн төрөлхтний сайн сайхныг
хүртэх эрхтэй” хэмээн хэтрүүлэн хэлсэн нь бий.
Өөрөөр хэлбэл, менежмент нь эдийн засгийг
зохион байгуулалтайгаар хөгжүүлэх, нөөцийг үр
ашигтай болгох онцгой үүрэгтэй нийгмийн эд
эс болохынхоо хувьд орчин цагийн мөн чанарыг
тусган харуулдаг. Тиймээс менежмент нь зайлшгүй
хэрэгцээтэй бөгөөд анх үүссэнээс хойш бартаа саад
багатай, хурдтайгаар өсөж хөгжсөөр байна.
Гүйцэтгэх зүйл: Менежментийн чадвар, шударга
байдал, мөн гүйцэтгэл нь чөлөөт ертөнцөд яагаад
чухал байх талаар хэд хэдэн жишээ олоорой.
“Өдөр бүр Дракертай хамт” номын талаар
Монголын бизнесийн зөвлөлийн ТУЗ-ийн дарга
Б.Бямбасайхан “Итгэл найдвартай байх сайн хэдий
ч бизнест энэ бол стратеги биш. Гүйцэтгэх захирал
хүний хувьд, та шийдвэрүүд гаргахын төлөө
цалинждаг гэдгээ бүү мартаарай” хэмээн өгүүлжээ.

Алтны ханш чангарч эхэллээ
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МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

МОНГОЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАДААД КОМПАНИУД
НЭР

ӨӨРЧЛӨЛТ %

99903584, 99903581

СИМБОЛ

БИРЖ

ВАЛЮТ

ХАНШ

ОГНОО

RIO TINTO

RIO

ASX

AUD

59.95

▲ +1.01%

WOLF PETROLEUM

WOF

ASX

AUD

0.02

▼ -9.09%

1/10/2017

PETRO MATAD

MATD

LON

GBX

8.375

▼ -4.14%

1/10/2017

ASPIRE MINING

AKM

ASX

AUD

0.032

▼ -5.88%

1/10/2017

GUILDFORD COAL

GUF

ASX

AUD

0.013

▼ -7.69%

1/10/2017

PROPHECY DEVELOPMENT

PCY

TSX

CAD

5.2

▼ -6.14%

1/10/2017

TURQUOISE HILL RESOURCES

TRQ

TSX

CAD

4.36

▼ -2.24%

1/10/2017

▼ -3.77%

1/10/2017

1/10/2017

SOUTHGOBI RESOURCES

SGQ

TSX

CAD

0.255

XANADU MINES

XAM

ASX

AUD

0.2

▲ +5.26%

1/10/2017

ENTREE GOLD

ETG

TSX

CAD

0.435

▲ +4.82%

1/10/2017

ТҮҮХИЙ ЭД

СИМБОЛ

ХАНШ (нэгж)

АПУ ХК		
ГОВЬ ХК 		
МАХ ИМПЕКС ХК 		
СҮҮ ХК 		
ТАЛХ ЧИХЭР ХК 		
АДУУН ЧУЛУУН ХК 		
БАГАНУУР ХК 		
МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
МАТЕРИАЛИМПЕКС ХК 		
МОНГОЛ ШУУДАН ХК 		
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН ХК 		
ШИВЭЭ ОВОО ХК 		
ГАЗАР СҮЛЖМЭЛ ХК		
ТАВАНТОЛГОЙ ХК 		
УИД ХК 		

APU
GOV
MMX
SUU
TCK
ADL
BAN
MCH
MIE
MNP
MSH
SHG
SUL
TTL
UID

370
0180
2700
129.55
18130
1749
2000
699
8200
318.49
640
2500
41800
2613
615

НЭР

СИМБОЛ

НЭГЖ

ХАНШ ($)

ӨӨРЧЛӨЛТ %

АЛТНЫ СПОТ

XAU

унци

1184.43

▲

+0.13%

1/10/2017

ЦАГААН АЛТ

PLA

унци

973.9

▼

-0.89%

1/10/2017

МӨНГӨ

SIA

унци

16.64

▼

-0.26%

1/10/2017

ЗЭС (COMEX)

HGA

фунт

256.55

▲

+1.06%

1/10/2017

ТӨМРИЙН ХҮДЭР

TIOA

тонн

77.5

▲

+0.53%

1/10/2017

ДЭЛХИЙН ГОЛЛОХ ИНДЕКСҮҮД

WTI ТОС

CLA

баррель

52.19

▲

+0.44%

1/10/2017

НЭР

СИМБОЛ

ХАНШ (нэгж)

ӨӨРЧЛӨЛТ

БРЕНТ

COA

баррель

55.14

▲

+0.36%

1/10/2017

БЕНЗИН

XBA		

158.41

▲

+0.85%

1/10/2017

БАЙГАЛИЙН ХИЙ

NGA

Mmbtu

3.166

▲

+2.03%

1/10/2017

НҮҮРС (NYMEX)

QZA

тонн

333.2

▲

+0.05%

1/10/2017

НҮҮРС (NEW CASTLE)

XWA

тонн

81.15

▼

-1.34%

1/10/2017

ЭЛСЭН ЧИХЭР

SBA

фунт

0.204

▲

+0.05%

1/10/2017

БУДАА

RRA

центнер

9.72

▲

+0.31%

1/10/2017

БУУДАЙ

WA

бушель

425.25

▼

-0.47%

1/10/2017

КАКАО

CCA

тонн

2171

▼

-0.6%

1/10/2017

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

CCMP
DAX
SPTSX
AS51
INX
SHCOMP
INDU
MSETOP
UKX
HSI
NKY

5531.816
11575.95
15388.95
5760.703
2268.9
3161.671
19887.38
12208.37
7266.04
22744.85
19301.44

+10.76
+11.96
-107.1
-46.74
-8.08
-9.57
-76.42
+29.07
+28.27
+186.16
-152.89

▲ +0.59%
КОФЕ
KCA
фунт
1.450
Энэхүү ханшийн мэдээлэл нь хүснэгтэд заасан өдрийн 15 цагийн байдлаарх дүн тул
үүнээс хойш өөрчлөгдсөн байх боломжтой.

ОГНОО

НЭР		

1/10/2017

ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО
▲ 0.77%
▼ -0.68%

◄► 0.00%
▲ 1.23%
◄► 0.00%
▼ -1.85%
◄► 0.00%
▲ 7.54%
◄► 0.00%
▲ 1.11%
◄► 0.00%
▲ 4.17%
▼ -8.01%
▼ -3.97%
▲ 2.49%

1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017

Тухайн өдөр арилжаалагдсан хувьцаа

ӨӨРЧЛӨЛТ %

ОГНОО

▲ +0.19%

1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017
1/10/2017

▲ +0.1%
▼ -0.69%
▼ -0.8%
▼ -0.35%
▼ -0.3%
▼ -0.38%
▲ +0.24%
▲ +0.39%
▲ +0.83%
▼ -0.79%

