Өнөөдөр шиг хол зүйл байхгүй, яагаад гэвэл тэр эргэж ирэхгүй одно.
Маргааш шиг ойр зүйл байхгүй, яагаад гэвэл тэр ирж яваа

Л.Түдэв

ЗГМ

~ Соёлт хүний өглөө сонин уншихаас эхэлдэг ~

ТББ гэх дүрэмгүй “тоглогч”-дыг
цэгцэлнэ
ТББ төрийн үүргийг туслан гүйцэтгэгч биш
төсвөөс нь таслан “идэгч” болсон. > 2

 онцлох
улс төр

2016 оны сонгуулийн зардлын
тайлангаа ирүүлээгүй ИЗНН-ыг
Хэнтийн тойргоос СЕХ хаслаа.
ЕС У.Хүрэлсүх “Зөв амьдрах
ухаан” төвийн үйл ажиллагааг
анхаарахыг үүрэг болгов.

FINANCIAL TIMES-ИЙН
ШИЛДЭГ НИЙТЛЭЛҮҮД
ТАНД ХҮРЧ БАЙНА > 7

Нүүрсний экспортын биет хэмжээ
буурсан ч орлого нь өсчээ
Нүүрсний экспортын орлого 206 сая
ам.доллараар нэмэгдсэн байна. > 5
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Аялал жуулчлалын шинэ
чиглэл говиос эхэлнэ

эдийн засаг

"Барилга корпораци" 5.13
тэрбум төгрөгийн борлуулалтын
орлоготой ажиллажээ.
"Хөвсгөл Алтан дуулга" компа
нийн үнэт цаасны захиалга энэ
сарын 16-ныг хүртэл үргэлжилнэ.

нийгэм

Япон улсад байгалийн
гамшигт өртсөн иргэдэд Монгол
эмч тусалж байна.
Хууль сахиулахын их сургууль
харьяа Ерөнхий боловсролын
ахлах сургуультай болжээ.

Дэлхий

Герман, Испани улсууд
дүрвэгсдийг буцаах талаар
тохиролцоонд хүрсэн байна.

00955

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

Өмнөговийн Шар цавыг Монголын анхны геопарк болгохоор эрдэмтэд ажиллаж байна. Ингэснээр аялал жуулчлалын салбар тэлж,
нутгийн иргэдийн амьжиргаа дээшлэх боломжтой юм. 3

АЛТ

ЗЭС

1211.73
0.18%

6173.00
0.3%

бүрэлдэхүүн
компани

The official
gazette

Б.Батдорж / ЗГМ©

10-ЧИНГИС БОНД

Хуралдай бонд

ГЭРЭГЭ БОНД

АМ.ДОЛЛАР
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РУБЛЬ
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Улс төр
Төсөл

ТББ гэх дүрэмгүй “тоглогч”-дыг цэгцэлнэ
ТББ төрийн
үүргийг туслан
гүйцэтгэгч биш
төсвөөс нь таслан
“идэгч” болсон
Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
“ТББ-ын нэрээр ашгийн
төлөө ажиллаж байгаа хуулийн
этгээд цөөнгүй байгааг мэдсэн ч
шалгаж тогтоох нь хүндрэлтэй
байна. ТББ болон Сан нь Аж
ахуйн нэгжийн орлогын албан
татварын тухай хуульд
хамаарахгүй тул хяналт тавих
боломж нь алга. Татварын алба
нь Монгол улсад үйл ажиллагаа
явуулж байхдаа ашиг орлого
олж байгаа байгууллагад
заавал татвар ногдуулж байх
үндсэн чиг үүрэгтэй ажилладаг.
Тиймээс ТББ олсон ашгаа хуваа
рилах, дүрэмдээ заасан зорилгод
зарцуулахгүй Удирдах зөвлөл,
үүсгэн байгуулагч зэрэг нь аливаа
хэлбэрээр шилжүүлэн авах
тохиолдолд татвар ногдуулдаг
болох нь илүү зохистой болов уу”
гэсэн татварын байцаагчийн
яриа Хууль зүй, Дотоод хэргийн
яамнаас захиалан хийлгэсэн су
далгааны эмхтгэлд байна.
Монголын 18325 ТББ-ын 5437
огт үйл ажиллагаа эрхлээгүй, 3340
үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон,
267 үйл ажиллагаагаа бүрэн зог
соосон, 63 нь хаяг тодорхойгүй
болон бусад шалтгааны улмаас
ямар нэгэн мэдээлэл байхгүйг
тус тайланд мөн дурджээ. Хууль
зүй, Дотоод хэргийн дэд сайд
Б.Энхбаяр “Монголын ТББ уу,
гадаад улсаас санхүүждэг бай
гууллагуудын төлөөлөгчийн
газрууд уу гэх хэмжээнд хүрсэн.
ТББ нэрийн доор үндэсний
аюулгүй байдалд заналхийлж,
үндэстнийг хагалан бутаргах
далд зорилготой хэлбэр
цагаандаа гарч эхэллээ” хэмээн
жиргэжээ. Энэ бол ноцтой

“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

баримт. Хариуцлагатай албан
тушаалтан хэлсэн тул баттай ч
гэж хэлж болно.
10 гаруй жилийн өмнө нийт
төрийн бус байгууллагын
50 хүрэхгүй хувь нь гаднын
санхүүжилттэй байсан бол одоо
80 хувь нь гаднын санхүүжилтээр
ажилладаг болжээ.
Үнэндээ ТББ нэрээр хуульгүй,
дүрэмгүй тоглогчид олширсон.
Тэднийг байгуулж, хөгжүүлж,
ашиглаж буй зорилго нь цэвэр
бус. Энэ олон ТББ-ын цаана
юу байна вэ гэдэг нь өөрөө
асуудал. Компани хэлбэрээр
явахаар татвар төлөх гээд байдаг
учраас татвараас зайлсхийж
ТББ болдог аж. Саяхны нэгэн
мэдээллийн сайт дээр “Төрийн
ордноор дүүрэн ТББ-ын тэргүүд”
нэртэй нийтлэл гарсан байлаа.
УИХ-ын гишүүд бүгд 1-3 ТББыг тэргүүлдэг нь уг нийтлэлээс
харагдана. Гэтэл ТББ-тай байгаа
нь зөвхөн гишүүд бус. Сүүлийн
үед төрийн зарим үүргийг ТББ-д
шилжүүлэхтэй холбоотойгоор
сайд, дарга нар, тэр ч байтугай
тэдний туслах, зөвлөх, тойрон
хүрээлэгчид ТББ байгуулах
явдал газар авчээ. Төрөөс эрхийг
нь олгож, тусдаа төсөв хүртэл
суулгадаг учраас сайд, дарга
нарын дэргэд байгаа, мэдээлэлд
ойр хэсэг нь энэ боломжийг
ашигладаг нь нууц биш болсон.
Гэвч төрөөс өөр тоглогчгүй
байсан нийгмийг халж гарч
ирж буй тэдгээр ТББ ямар үүрэг
гүйцэтгэж байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийг дэмжих, байгаль орчныг
хамгаалах, эмэгтэйчүүдийн
эрхийг хангах, хүмүүнлэгийн
үйл ажиллагаа явуулах гээд
ТББ-уудын анхлан байгуулагдаж
байсан чиглэл бий. Энэ талын
ТББ-ууд гишүүдийн болон бусад

гадаад дотоод хандивлагчдын
мөнгөөр санхүүжиж үйл
ажиллагаа явуулдаг.
Олон жилийн өмнөөс хүн
төрөлхтний хувьд асуудал
болгон дэвшүүлж ирсэн энэ мэт
чиглэлийг гадаад, дотоодгүй,
төрийн, төрийн бус гэлтгүй бүхий
л талаар дэмждэг учраас тэр.
Гэхдээ сүүлийн үеийн төрийн
бусчуудын овоорч буй сэдэв нь
уул уурхай, газар болчихож. Тэд
аль нэг уул уурхайн төслийг
гацаах, шантаажлах, жагсаал
цуглаан, өлсгөлөн, суулт зохион
байгуулах ажлыг хийнэ.

Үнэндээ
ТББ нэрээр
хуульгүй,
дүрэмгүй
тоглогчид
олширсон.
Тэднийг
байгуулж,
хөгжүүлж,
ашиглаж буй
зорилго нь
цэвэр бус.

Шашны чиглэлээр
гэхэд 500 гаруй
ТББ Монголд үйл
ажиллагаа явуулдаг
байна
Харин мэдээлэлд, шийдвэр
гаргагчид ойр хэсэг нь бөөн
манлайлал ярьж, энд тэнд лекц
унших, сургалт зохион байгуулах
нэрээр төсвөөс мөнгө гаргуулж
авдаг болсон байна. Төрийн
бус байгууллагыг мөнгө босгох
суваг болгон ашиглах байдал
Монголоосоо хальж олон улсын
тусламжийн байгууллага,
хандивлагчид хандан шууд
гуйлга гуйдаг хэсэг ч бий аж.
Тэгэхдээ ТББ-ын зорилго,
үйлдэл, санхүүжилт, үр дүнг
хянахгүй бол төрийн мөнгийг
зувчуулах нэг хэрэгсэл, улс
орны үндэсний аюулгүй байдалд
нөлөөлөх хэмжээндээ хүрч
томорсныг салбарын яам хүлээн
зөвшөөрч байна. ХЗДХ-ийн

дэд сайд Б.Энхбаяр “..Шашны
байгууллагын асуудлыг оруулж
ирнэ. ТББ-ын халхавчин доор
шашны байгууллагууд үйл
ажиллагаа явуулж байгаа.
Сүүлдээ ТББ-ууд нь төрийнхөө
дээр гараад сандайлах нь.
Тиймээс хуульчилж журамлах

цаг нь болсон. Үе үеийн Засгийн
газар энэ асуудлыг шийдье гэхээр
халгаад байдаг байсан...” хэмээн
ярьжээ.
Дэд сайдын хэлсэнчлэн шашны
чиглэлээр гэхэд 500 гаруй ТББ
Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг
статистик байна. Тэр дунд

христийн 277, буддын 206, ислам
21, бөө мөргөл 17, шинто хоёр,
хиндү болон бахай урсгалын тус
бүр нэг ТББ байдгийг “Төрийн
бус байгууллагын тухай хуулийг
шинэчлэн найруулах хэрэгцээ,
шаардлагын тандан судалгаа”-ны
эмхтгэлд бичсэн байв.

Засгийн газар

У.Хүрэлсүх “Зөв амьдрах ухаан” төвд ажиллалаа
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх “Зөв
амьдрах ухаан” төвд ажиллан,
тэнд амьдарч байгаа иргэд болон
24 цагийн цэцэрлэгт хүмүүжиж
байгаа хүүхэд багачуудтай
уулзжээ.
Тус төв нь орон гэргүй, орц,
траншейнд амьдардаг, архи,
мансууруулах бодисонд донтсон,
хорих ангиас суллагдсан, өнчин,
ядуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй

иргэдэд сэтгэл зүйн болон ажил
хөдөлмөр эрхлэх сургалт явуулж,
нийгэмд эзлэх байр сууриа дахин
олоход нь тусалдаг юм.
Байгууллагын т эргүүн
Г.Загдаагийн танилцуулснаас
үзвэл тус төв 250 орчим иргэнийг
дахин нийгэмшихэд нь ямар
нэг байдлаар тусалж дэмжжээ.
Өнөөдрийн байдлаар энэ төвд
0-72 насны 100 гаруй иргэн

амьдарч байгаагийн цөөнгүй
нь цэцэрлэг, сургуулийн насны
хүүхэд байна.
“Зөв амьдрах ухаан” төв
нь орон нутгийн захиргааны
байгууллагатай гэрээ байгуулан
гүйцэтгэсэн ажлын хөлс болох
243 сая төгрөгөө авч чадалгүй
багагүй хугацаа өнгөрчээ.
Энэ талаар нийслэл, дүүрэг,
холбогдох байгууллагад нь

олон удаа хандаж, эрх мэдэл
бүхий хүмүүстэй уулзсан ч үр
дүнд хүрээгүй байна. Ерөнхий
сайд У.Хүрэлсүх энэ асуудлыг
нь ирэх долоо хоногт багтаан
шийдвэрлэхийг холбогдох
хүмүүст үүрэг болгов.
Мөн төвд амьдарч байгаа
иргэдийг эрүүл мэндийн
үзлэг, оношлогоонд хамруулж,
шаардлагатай хүмүүст эмчилгээ

хийх арга хэмжээ авахыг Эрүүл
мэндийн сайд Д.Сарангэрэлд
даалгасан аж. Тус төвийн нэг
хашаанд 10 гаруй гэр байгаа
учир галын аюулгүй байдалд
нь анхаарах, үйл ажиллагаагаа
өргөжүүлэхийн тулд газраа
өргөтгөх хүсэлтийг нь судалж
үзэхийг холбогдох дарга нарт мөн
үүрэг болголоо.

Сонгууль

АН-аас Ж.Оюунбаатар, МАХН-аас
Н.Энхбаяр нэр дэвшихээр болжээ

Ерөнхий эрхлэгч
Баатарын Дуламхорлоо
Зөвлөх
Шатарбалын Даваадорж
Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын Сугармаа
Утас: 99903584
РЕДАКЦ

Улс төр, нийгэм, эрэн сурвалжлах мэдээллийн алба
Эдитор Б.Энхжаргал
Утас: 99901621
Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан
Утас: 99903574
Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба

Б.Сэлэнгэ
ЗГМ

зар сурталчилгаа

Утас: 99903581
99903578
99907843
ХАЯГ

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө,
“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024
Утас: 70103131,
Факс: 7010606
Цахим хувилбар

zgm.mn
ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Б.Баяртогтох

00955

Хэнтий аймгийн 42 дугаар
тойрогт ирэх аравдугаар сарын
7-нд УИХ-ын нөхөн сонгууль
болох товтой байгаа. Энэ нь
2020 оны сонгуулийн өмнө улс
төрийн намуудын рейтингийг
тодорхойлох нэгэн сорилт болж
байгаа гэж болно. Тиймээс ч
намууд энэ сонгуульд ихээхэн
ач холбогдол өгч байна. Өөрөөр
хэлбэл, сонгууль болох Хэнтий
аймгийн 42 дугаар тойрогт улс
төрийн намууд хэдийнэ үйл
ажиллагаагаа эхэлжээ. Тухайлбал,
МАХН-аас Ерөнхийлөгч асан
Н.Энхбаяр дэвших нь намынхан
дундаа нэгэнт тодорхой болсон
байна. Бүр сонгууль зохион
байгуулах штаб нь Чингэс

хотод төвхнөж, айл өрхүүдээс
судалгаа авч, намын байруудаа
тохижуулж эхэлжээ. Тэгвэл
АН-ын хувьд УИХ-ын гишүүн
ас ан Б.Гарамгайбаат ар,
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
асан Ж.Оюунбаатар нар нэр
дэвшихээр өрсөлдөж байгаа
тухай эх сурвалжууд хэлж байна.
Гэхдээ Ж.Оюунбаатарын хувьд
аймагтаа нэр хүндтэй, мөн
шонхор фракцид орсон учраас
намын дарга С.Эрдэнийн
дэмжлэгийг авч чадсан аж.
Тиймдээ ч 42 дугаар тойрогт
нэр дэвших нь тодорхой болсон
тухай Хэнтий аймгийн АН-ынхан
ярьж байна. Ж.Оюунбаатар ч
хэдийнэ сонгуулийнхаа бэлтгэл
ажилд орчихсон яваа аж. Харин
одоо УИХ-д үнэмлэхүй олонх
МАН-аас хэн нэр дэвшихийг
харах л үлдлээ.
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ЗГМ:Сэдэв

Аялал жуулчлалын шинэ чиглэл
говиос эхэлнэ
Нутгийн иргэдийн
амьжиргааг
дэмжих нь
геопаркийн зорилго
Б.Баярмаа
@bayarmaaZGM
Байгалийн өвөрмөц тогтцоороо
жилд 6.5 сая жуулчин татдаг
АНУ-ын Гранд Канионтой
Өмнөговийн Хэрмэн цав,
Шар цав, Бүгээн цав зэрэг
үзэсгэлэнт газруудыг зүйрлэх
нь бий. Монголын говь нутаг
тогтцоосоо гадна археологи,
палеонтологи, түүхийн үнэт өв
агуулдгаараа онцлог. Шар цав
гэхэд өдгөөгөөс 80 орчим сая
жилийн өмнө амьдарч байсан
үлэг гүрвэлийн 18 мянга гаруй
чулуужсан мөртэй. Эндээс
хэмжээгээрээ дэлхийд гуравт
орох үлэг гүрвэлийн мөр ч олдсон
юм. 1.1 метр орчим урттай уг мөр
нь 30-40 тонн жинтэй, 20-30 метр
өндөр өвсөн тэжээлт зауроподын
бүлгийн үлэг гүрвэлийнх
гэдгийг судлаачид тогтоогоод
буй. Амьтны мөрөөс яснаас нь
шинжлээд мэдэх боломжгүй зан
араншин, хөдөлгөөн зэрэг нарийн
мэдээллийг нь тогтоож болдог
учраас палеонтологийн салбарт
тун үнэ цэнэтэйд тооцогддог.
Гэтэл Шар цавд үлэг гүрвэлийн
мөр олноороо олдсон цагаас
хойш зарим хүн шуналын
сэдлээр мөрийг тойруулан ухаж
авах явдал олон гарах болжээ.
Тиймээс ШУА-ын Палеонтологи,
геологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд
аймгийн захиргаатай хамтран
хашаа барьж, хамгаалалтад авсан.
Мөн геопарк байгуулж уг түүх,
байгалийн өвийг хамгаалахаар
ажиллаж байна.

Геопаркийн
санхүүжилтийг орон
нутгийн захиргаа
гаргахыг зөвлөдөг
Геопарк бол 2000-аад оны
эхээр бий болсон аялал жуулч
лалын шинэ чиглэл. Манайд
дөнгөж л эхлэлээ тавьж буй нь
энэ. Одоогоор ЮНЕСКО 38
орны 140 газрыг энэ ангилалд
бүртгээд байгаа. Бүсээр нь авч
үзвэл Европт 73, Ази Номхон
далайн бүсэд 58, Латин Америкт
дөрөв, Хойд Америкт гурав,
Африк тивд хоёр геопарк бий.
Геопарк нь геологийн зүй тогтол,
палеонтологийн олдворт түшиг
лэдэг цэцэрлэгт хүрээлэн юм.
Тэгвэл геопарк манайд яагаад
хэрэгтэй вэ.
Манай улсад ирж буй жуулч
дын 80 орчим хувь нь жуулчны
компаниудын маршрутаар
аялдаг. Гэтэл энэ чиглэлүүд нь
30 гаруй жилийн өмнө буюу
социализмын үеэс хойш бараг
шинэчлэгдээгүй. Шинэ газарт
жуулчдаа аваачъя гэхэд дэд бүтэц
муутай гэх зэрэг түмэн зовлон
энэ салбарт бий. Мөн компаниуд
л үйлчлүүлэгч авчрахгүй бол
тухайн нутагт аялал жуулчлал
хөгждөггүй. Аяллын маршрутад
багтсан байлаа ч орон нутгийн
иргэдэд өгөөж багатай.
Харин геопарк байгуулснаар
манай аялал жуулчлалын салбар
дахь дээрх түмэн бэрхшээл
нимгэрэх боломжтой. Геопаркийг
хөгжүүлэх нь нэгд, байгалийн
үзэсгэлэнт газар, түүхийн
үнэт олдворыг хамгаалахад
тустай. Хашаа татаж, хариуцах
эзэнтэй болно. ЮНЕСКО-д
бүртгэлтэй болох учраас
жуулчдын анхаарлыг багагүй
татна. Геопаркийн хамгийн гол
зорилго нь аялал жуулчлалаар
дамжуулж нутгийн иргэдийн
амьжиргааг дээшлүүлэх явдал.
Малчид геопарк дотор жуулчдад
цагаан идээгээ борлуулах, бэлэг
дурсгалын зүйлс худалдаалахаас

Б.Батдорж / ЗГМ©

гадна бэсрэг наадам хийх зэргээр
аялал жуулчлалын улиралд
давхар орлого олох боломжтой.
Тухайлбал, “Аватар” киноны
зургийг авсан БНХАУ-ын
Жанжиажэ хүрээлэнг нэрлэж
болно. Уг паркад жилд 100120 сая жуулчин ирдэг бөгөөд
нутгийн иргэдийн амьжиргаа
үүний ачаар эрс дээшилжээ.
Японы Геопаркийн сүлжээний
ерөнхийлөгч Махито Ватанабэ
“Геопарк байгуулна гэдэг тухайн
орон газрыг хамгаалалтад
аваад, хязгаар тогтоож буй
хэрэг биш. Харин иргэдэд
орлогоо нэмэгдүүлэхийн зэрэг
цээ амьдралын хэв маягаа
хэвийн үргэлжлүүлэх боломж
олгохыг зорьдог. Тухайлбал,
уул уурхайн бүс нутагт геопарк
байгуулбал заавал уурхайг
хаахыг шаарддаггүй. Тухайн
байгалын үзэсгэлэнт газар, өвд
сөрөг нөлөөгүй л бол хүлээн
зөвшөөрдөг” гэв.
Тэгвэл манайд геопарк
байгуулах хэр их нөөц боломж
байна вэ. Мэргэжилтнүүд эхний
ээлжинд геопарк байгуулах
хамгийн тохиромжтой газар бол
говийн бүс гэдгийг хэлж байна.
БОАЖЯ-ны Аялал жуулчлалын

С.Цогтбаяр зурж байна

бодлого, зохицуулалтын газрын
дарга С.Баясгалан “Манай орны
зүүн бүсийг түүх, баруун бүсийг
адал явдалт аяллын чиглэлээр
хөгжүүлэх боломжтой. Харин
говийн бүсэд геопарк илүү
тохиромжтой” гэв.

•

Манай орны зүүн бүсийг
түүх, баруун бүсийг адал
явдалт говийн бүсийг
геопаркийн чиглэлээр
хөгжүүлэхэд тохиромжтой.

•

Геопарк нь геологийн
зүй тогтол, палеонтологийн
олдворт түшиглэдэг
цэцэрлэгт хүрээлэн юм.

•

“Аватар” киноны зургийг
авсан БНХАУ-ын Жанжиажэ
геопаркад жилд 100-120 сая
жуулчин ирдэг.

Монгол орон үлэг гүрвэлийн
олдворын тоогоороо АНУ,
БНХАУ-ын дараа гуравдугаарт
ордог. Ийм олдвор бүхий газар

гэхэд Монголд 60 гаруй бий.
Эдгээрээс 13 нь ЮНЕСКО-гийн
дэлхийн байгалийн өвд багтсан.
Тиймээс говийн бүсэд дор хаяж
13 геопарк байгуулах боломжтой.
Үүнээс гадна хүннүгийн булш,
хадны сүг зураг, үзэсгэлэнт
байгаль гээд геопаркийн
шаардлага хангах маш олон газар
Монгол оронд бий.
Гэхдээ геопарк байгуулахад
дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалт
нэн чухал. ЮНЕСКО бүртгэлээ
гээд санхүүжилт өгдөггүй.
Харин арга зүйн зөвлөгөө өгч,
бусад орны туршлагаас сурах
боломж олгодог аж. Тиймд
нутгийн иргэдийн орлогыг нэмэх
зорилготой учраас орон нутгийн
захиргаа нь хөрөнгө оруулалт
хийх нь зөв гэж үздэг юм
байна. Ингэснээр нутгийн иргэд
амьдарч буй газрынхаа өгөөж, үр
шимийг аль нэг компанид алдах
биш, өөрсдөө хүртэх боломж
нээгдэх аж. Нөгөө талаас аялал
жуулчлалын салбарыг хэдхэн
компанийн “зоргоор” биш улс
нэгдсэн бодлогоор зангидаж,
байгальд ч, иргэдэд ч ээлтэй
гээр хөгжүүлэх боломж харагдаж
байгааг БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн
С.Мөнх-Оргил онцолсон юм.

ЗГМ:Тодруулга

Төрийн ажлыг эрдэмтэд
хийж байна
ШУА-ын Палеонтологи,
геологийн хүрээлэнгийн захирал
Х.Цогтбаатараас зарим зүйлийг
тодрууллаа. Тус хүрээлэн Шар
цавыг Дэлхийн геопаркийн
сүлжээнд бүртгүүлэхээр
ажиллаж байгаа юм.
-Шар цавыг геопарк болгох
ажил ямар шатандаа явж байна
вэ?
-Өнгөрсөн долдугаар сард
Дэлхийн геопаркийн сүлжээний
төлөөлөгчид Шар цавыг үзээд
явсан. Одоогоор хариу нь ирээгүй
байгаа. Бид анх 1995 онд энэ
газрыг илрүүлж, өнөөдрийг
хүртэл судалгааны ажил хийж
байна. Энэ палеонтологийн
үнэт өвийг хамгаалахын тулд
төсөл бичиж, Өмнөговийн Орон
нутгийн хөгжлийн сангаас
санхүүжилт авсан. Одоогоор үлэг
гүрвэлийн мөрийг баллахгүйн
тулд хөндий гүүр, шилэн зам
байгуулаад байна.
-Геопарк байгуулах нь

ямар давуу
талтай вэ?
-Энэ бол
олон улсад 3-4
жилийн өмнөөс дэлгэрч эхэлсэн
аялал жуулчлалын шинэ чиглэл.
Иргэд геологийн өвөрмөц
тогтоц, байгалиа хамгаалахын
сацуу тогтвортой хөгжлөөр
амьжиргаагаа дээшлүүлэхэд
чиглэсэн хөтөлбөр. Олон улсад
3-4 жилийн өмнөөс дэлгэрч
эхэлсэн, аялал жуулчлалын шинэ
чиглэл. Тухайн газрыг иргэд
шинжлэх ухааны үүднээс таньж
мэдсэнээр нутаг орноо хайрлах,
хамгаалах хандлага нь нэмэгддэг.
Яаж ашиглаж хурдан мөнгө
олох вэ л гэж бодож байгаагаас
байгалаа хамгаалах, тогтвортой
хөгжил бий болгох талаар
юу ч хийлгүй өнөөг хүрлээ.
Ийм байдал ард хоцрох ёстой.
Тиймээс Засгийн газар зохион
байгуулах ёстой ажлыг олдвороо
хамгаалахын тулд эрдэмтэд
хийгээд явж байна шүү дээ.
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Кино

Долдугаар сард дэлхийн
кино театруудын
дэлгэцнээ шинээр гарсан
болон наймдугаар сард
дэлгэцнээ гарах зарим
сонирхолтой киноны товч
танилцуулгыг хүргэе.

Christopher Robin
Бяцхан Кристофер Робин хэрхэн
эцгийнхээ ачаар дэлхийд хамгийн алдартай
жаал болсон тухай гунигт намтарчилсан
кино жилийн өмнө дэлгэцнээ гарсан.
Кристофер Робины аав бол хэн бүхний
танил Winnie the Pooh буюу Винни Пух
бамбаруушийг зохиогч Алан Александр
Милн.
Харин энэ жил найруулагч Марк Форстер
Walt Disney-тэй хамтран алдарт бамбарууш,
жаалхүү хоёрын тухай хамаагүй хөгжилтэй,
сэтгэл хөдлөм, бодит бус түүх бүтээлээ.
Пух бамбарууш бусад тоглоомын хамт
хэдийнэ эрийн цээнд хүрсэн Кристофер
Робинтой уулзаж, хүүхэд ахуй цагт нь хамт
тоглоход хэчнээн сайхан сайхан байсныг
сануулцгаана. Спилбергийн “Дэгээ ахмад”ыг санагдуулсан энэхүү бүтээлийн гол дүрд
Юин МакГрегор, Кристоферын гэргийд
Хэйли Этвелл нар тогложээ.

Г.Очирбат
@ochirbat_ZGM

The

MEG
Мег буюу мегалодон нь
олон сая жилийн өмнө амьдарч
байсан, уртаараа 20 метр
хүрдэг сөнөсөн аварга загас.
Найруулагч Жон Тертлтауб
мега
л одоныг “амь оруулж”
зөгнөлт аймшгийн киногоор
үзэгчдэд бэлэг барилаа.
Далайн хөлгүй гүнээс ирсэн
мег Хятадын эргээс 200 бээр
зайд орших гүний судалгааны
станц руу довтолно. Жэйсон

Стэйтем бүтээсэн гол дүр
аймшигт мангасыг зогсоо
гоогүй бол амрагчдаар дүүрэн
далайн эрэгт сүйрэл тохиох
байв. Нийт 150 сая ам.долларын
өртөгтэй уг киног хятад хөрөнгө
оруулагчдын хөрөнгөөр бүтээж,
супер од Ли Бинбин, Рэйн
Уилсон, Руби Роуз нар тогложээ.
Мег өнөөдрөөс дэлхийн кино
театруудын дэлгэц
н ээ гарч
эхэлнэ.

A.X.L

A.X.L нь мөн л хүн, нохой
хоёрын нөхөрлөлийн тухай
өгүүлдэг. Гэхдээ балар эртний
бус, алс ирээдүйн хүн, нарийн
технологи бүхий робот-нохой
хоёрын нөхөрлөл.
Үе тэнгийнхнийхээ адилаар
авто уралдаан шохоорхож,
хөөрхөн охинд дурласан
Майлз хэмээх 18 настай хөвүүн
хүмүүн-цэргийг механик
бүтээлээр орлуулах зорилготой
цэргийн хөтөлбөрөөс оргосон
робот-нохойтой учирна. A.X.L
буюу сайхан сэтгэлт Аксель

нохой залуу хөвгүүнд дорхноо
ээнэгшин дассан тул шинэ эзэн
нь дөрвөн хөлт андыгаа засгийн
газар, эрдэмтэд, тусгай албадын
мөрдлөгөөс хамгаалж хаацайлах
хэрэгтэй болов.
Майлз, Аксель, авхаалжтай,
хөөрхөн Сара охин гурвыг
өчнөөн олон зугаатай адал
явдал хүлээж байна. Хүүхдүүдэд
зориулсан уг зөгнөлт киноны гол
дүрд Алекс Ньюстадтер, Бэкки
Жи нар тогложээ. A.X.L. энэ
сарын 17-ноос дэлгэцнээ гарч
эхэлнэ.

Hotel Artemis
Iron Man 3-ын зохиолыг бичсэн
Дрю Пирсийн найруулсан анхны
бүтээл нь “Артемида зочид буу
дал” хэмээх зөгнөлт, триллер кино.
Хүн төрөлхтний ойрын ирээ
дүйд буюу 2028 онд киноны үйл
явдал өрнөнө. Лос Анжелесийг бү
хэлд нь хамарсан үймээн самуун,
дээрэм тонуулын эзэд болох гэмт
бүлэглэлүүдийн хооронд цуст

мөргөлдөөн өдөр алгасахгүй.
Шархдагсад цагдаад баригдах
аюултай тул ердийн эмнэлэгт
хандах аргагүй.
Харин Артемида зочид буу
дал гэсэн нэрийн доор ямар ч
асуултгүй эмчлээд өгдөг нууц
эмнэлэг бий. Эмнэлгийг хатуу
чанд сувилагч төмөр мэт гараар
захирдаг тул дотоод журмыг нь

хэн ч эвдэж үл зүрхэлнэ. Эмнэлэгт
галт зэвсэг хатуу хориотой. Чухам
энэ нөхцөлийг зарим гэмт этгээд
ашиглахаар шийдэв.
Жоди Фостер, Стерлинг
К.Браун, София Бутелла, Жефф
Голдблюм, Брайан Тайри Хэнри
нар гол дүрд нь тоглосон Hotel
Artemis-ийг 15 сая ам.доллараар
бүтээжээ.

Alpha

Mamma Mia! Here We Go Again

Mama Mia! киног 2008 онд
52 сая ам.доллараар бүтээж 615
сая ам.долларын орлого олж
байв. Тухайн үедээ мэргэжлийн
шүүмжлэгч нар төдийлэн
үнэлээгүй уг кино ABBA хамт
лагийн дуунд түшиглэсэн нь
хөгжимт комедид дурлагчдыг
татаж амжилт олжээ. Харин асар
орлоготой киноны үргэлжлэлийг
бүтэн арван жил хүлээх хэрэг
гарсан нь хачирхалтай.
Энэ удаа Ол Паркер хэмээх
британи найруулагч найруулсан
Mamma Mia 2 киноны үйл явдал
өнөө үе болон 1970-аад онд

хөвөрнө. Киноны гол дүр Софи
аж амьдралын элдэв сониныг үзэж
туулангаа өөрийн эх Донна залуу
цагтаа гурван сайхан амрагийнхаа
нэгнээс хөл хүнд болсон түүхийг
сонсоно.
Дэлгэцнээ дахин Аманда
Сэйфрид, Мерил Стрип, Кристин
Барански, Пирс Броснан, Колин
Ферт, Стеллан Скарсгард, Доми
ник Купер нар нэгдэцгээлээ.
Шведийн алдарт хамтлагийн
дуунд дурлагч нар шинэ киноноос
Waterloo, Dancing Queen, Super
Trouper, Fernando зэрэг 16 хит
дууг сонсож болно.

Mile 22
Одоогоос 20 мянган жилийн тэр
тээ, сүүлчийн их мөстлөгийн үеийн
хүмүүс чоныг хэрхэн гэршүүлж
нохой болгосон юм бол? Альберт
Хьюзийн найруулсан Alpha кино
чухам энэхүү түүхийг хүүрнэх
драм, адал явдлын бүтээл юм.
Ав хомрогын үеэр гэмт
сэнээс болоод омогтоо
хаягдаж хоцорсон, балар
цагийн ангууч хөвгүүн шархтай
чоныг эмчилж тэнхрүүлснээр
анх удаа хүмүүн, араатан хоёр
нөхөрлөх эхлэл тавигдлаа.
Шархтай хөвгүүн, чоно хоёр
их мөстлөгийн үеийн хахир
хатуу нөхцөлийг хамтын
хүчээр эсэн мэнд даван туулж
чадна. Коди Смит-Макфи залуу
ангуучийн дүрийг бүтээсэн
Alpha кино энэ сарын 17-ноос
үзэгчдийн хүр
тээл болно.
Киног бүх насны үзэгч
дэд
зориулжээ.

Питер Бергийн найруулсан
шинэ экшн бүтээл. Индонезийн
цагдаагийн ажилтан ээл
жит дайралтын үеэр гэмт
бүлэглэлийн боссын зээг хө
нөөсөн тул яаралтай зугтах
хэрэгтэй болов. АНУ-ын Элчин
сайдын яаманд ажилладаг ТТГын ажилтнууд түүнд туслахыг
зөвшөөрнө.
Хамтрагчид хотоос гарч,
нисэх буудал хүрэхийн тулд

дээрэмчид, авлигач цагдаагаар
дүүрэн 22 бээр зайг туулах
хэрэгтэй. Америкчуудад Марк
Уолберг, Ронда Роузи, индонез
цагдаад Ико Ювайс тоглосон
бол гол хорон санаатны дүрийг
Жон Малкович бүтээсэн байна.
Энэ сарын 17-ноос дэлгэцнээ
гарч эхлэх “22 бээр” нь мөн
л АНУ, БНХАУ-ын хамтын
бүтээл. Киноны нийт өртөг 35
сая ам.доллар.
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Засгийн газрын мэдээ Сонин

Эдийн засаг
Згм Товчхон

гадаад худалдаа

» Ашиг

30.8

Тэрбум төгрөг. Монголын
хөрөнгийн биржид
бүртгэлтэй МИК Холдинг
компани энэ оны эхний
хагаст 30.8 тэрбум төгрөгийн
ашигтай ажиллалаа. Тус
компани 115.6 тэрбум
төгрөгийн хүүгийн орлого
олж, 68.8 тэрбум төгрөгийн
хүүгийн зардал гаргажээ.
» Хөрөнгийн зах зээл

0.4

Нүүрсний экспортын биет
хэмжээ буурсан ч орлого нь өсчээ 0.3
ЗГМ©

Хувь. Японы хөрөнгийн
зах зээлийн Topix индекс
0.4 хувиар буурсан бол
Австралийн ASX 200 индекс
0.1 хувиар өслөө.

ТавантолгойГашуунсухайт
чиглэлийн автозамыг
өчигдөр 15.00 цагт
нээсэн байна
Г.Байгал
@baigalZGM
Манай нүүрсний тээврийн
гол “судас” болсон Тавантол
гой-Гашуунсухайт чиглэ
лийн автозамыг өчигдөр 15.00
цагт нээсэн байна. Ингэснээр
Монгол Улсад бараг хоёр тэр
бум ам.долларын орлого авчир
даг нүүрсний экспорт хэвийн
үргэлжлэх боломж бүрдэв.
Долдугаар сараас эхлэн нийт
нутгаар их хэмжээний аадар
бороо орсноос Гашуунсухайт
чиглэлийн замын хэд хэдэн хэсэг
эвдэрч сүйджээ. Тиймээс тус
автозамын тээврийг өнгөрсөн
долоо хоногт түр зогсоосон
юм. Тэгвэл өнгөрсөн өдрүүдэд
замын эвдэрсэн хэсгийг засаж,
тэгшлэн, тээвэрлэлт хийхэд бэ
лэн болгожээ.

Хэдийгээр гол зам нь түр
“амарсан” ч Монгол Улсын
нүүрсний экспорт үргэлжилж
байсан юм. Учир нь нүүрсний
компаниуд Цагаанхадны боом
тод нөөцөлсөн нүүрсээ урд
хөршид нийлүүлжээ. Энэ оны
эхний долоон сарын байдлаар
Монгол Улс 20.5 сая тонн
нүүрс экспортолж, 1.6 тэрбум
ам.доллар олжээ. Хэдийгээр экс
портолсон нүүрсний биет хэмжээ
өмнөх оны мөн үеэс 300 мянган
тонноор буурсан ч бидний олсон
орлого 206 сая ам.доллараар
нэмэгдсэн байна. Тонн нүүрсний
ханш өмнөх оны мөн үеэс 10
орчим хувиар өндөр байгаа нь
биет хэмжээний уналтыг нөхжээ.
Нүүрс, төмрийн хүдэр зэрэг
зарим эрдсийг эс тооцвол биднийг
хэдэн сар баярлуулсан таваарын
зах зээл эргэн суларч эхэлсэн.
Өнгөрсөн хоёр сарын хугацаанд
зэсийн ханш 1000-1500, алтных
100-150 ам.доллараар буурчихаад
байгаа юм. Харин нүүрс болон
төмрийн хүдрийн ханш тус бүр
10 орчим хувиар өндөр байна.
Монгол Улс өнгөрсөн долоон
сарын хугацаанд 3.9 сая тонн
төмрийн хүдэр нийлүүлж, 181
сая ам.долларын орлого олсон.
Төмрийн хүдрийн экспорт биет

Төмрийн хүдрийн ханш
(ам.доллараар)

хэмжээгээр 20 хувиар өссөн
байна.
Их гүрнүүдийн хооронд асаж
буй худалдааны дайн таваарын
зах зээлийг уналт руу хөтөлж
байгаа ч зарим төрлийн түүхий
эдэд төдийлэн нөлөөлөхгүй
байна. Ялангуяа, гангийн
үндсэн орц болох коксжих
нүүрс болон төмрийн хүдрийн
ханшид худалдааны дайнаас илүү
Хятадын байгаль орчны төлөөх
бодлого хүчтэй нөлөөлж байна.
БНХАУ, АНУ-ын худалдааны
дайны түгшүүрийг дагаад зэсийн
үнэ зургадугаар сараас хойш 15
хувиар буурсан бол төмрийн
хүдрийнх есөн хувиар өсжээ.
Ер нь коксжих нүүрс болон
төмрийн хүдрийн ханш хаана
хүрэхийг эдгээр түүхий эдээс
“төрдөг” гангийн зах зээл заадаг.
Тэгвэл манай улсын экспорт,
цаашлаад эдийн засгийн өсөлтийг
тодорхойлдог гангийн зах зээл нь
урд хөршийн орон сууц, бүтээн
байгуулалтын салбараас шууд
хамаардаг билээ. Мөн Хятадын
Үндэсний статистикийн товчооны
мэдээллээр энэ оны зургадугаар
сард тус улсын томоохон 70 хотод
орон сууцны үнэ эрчимжжээ.
Жилийн дүнгээр шинэ орон
сууцны үнэ таван хувиар
Нүүрсний экспорт өссөн
дүнгээр
(сая тонноор)
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Нүүрсний экспортын
орлого 206 сая
ам.доллараар
нэмэгдсэн байна
Гэхдээ урд хөрш утаа зэрэг
байгаль орчны бохирдолтой
тэмцэхийн тулд гангийн
үйлдвэрлэл болон түүхий эдийн
чанар стандартыг өндөрсгөсөн.
Энэ нь сайн чанарын таваарын
ханшид дэмжлэг болж буй.
Байгаль орчноо хамгаалж,
гангийн зах зээлийн илүүдлийг
арилгах Хятадын зорилт төмрийн
хүдрийн үнийг өсгөж, сүүлийн

зургаан сарын дээд цэгт хүргээд
байна.
Байгаль орчны төлөөх Бээжин
гийн санаачилга ирэх саруудад
өндөр чанартай нүүрс хийгээд
төмрийн хүдрийн эрэлтийг
дэмжиж, урт хугацаанд гангийн
зах зээлийн тэнцвэржүүлэхээр
байгаа. Rio Tinto группийн
гүйцэтгэх захирал Жан Себастьян
Жак Хятадын гангийн аж
үйлдвэрт бүтцийн шинэчлэл
хийгдэх нь гарцаагүй. Гэхдээ
энэ нь үйлдвэрлэлийг бууруулах
бус өндөр чанарын түүхий эдийг
илүү шаардана хэмээн дүгнэжээ.
Өөрөөр хэлбэл, гангийн голлох
түүхий эдүүд болох коксжих
нүүрс болон төмрийн хүдрийн
ханш энэ оныг дуустал тогтвортой
байх төлөвтэй. Мөн өндөр агуу
ламжтай сайн чанарын түүхий
эдийн ханш цаашид ч өсөхөөр
байна.
Хятадын гангийн гарц зурга
дугаар сард жилийн дүнгээр 7.5
хувь өсөж, дээд хэмжээ буюу
80.2 тоннд хүрснийг ANZ фирм
мэдээлсэн байна. Fitch агент
лагийн тооцоогоор 2016 оны
зургадугаар сараас хойш Хятад
улс гангийн хүчин чадлаа 260 сая
тонноор бууруулсан нь ханш чан
гарах суурь нөхцөл болжээ.

Нүүрсний дэлхийн зах зээлийн дундаж үнэ
(ам.доллар)
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+4.76%

дээшилж, өсөлт нь эрчимжив.
Ингэснээр сүүлийн зургаан сар
тасралтгүй суларсан орон сууцны
үнэ өнгөрсөн зургадугаар сард
ялимгүй сэргэж эхэлсэн байна.
Энэ нь гангийн эрэлтэд түр
зуурын эерэг хүлээлт төрүүлж
буй. Гэвч Хятадын макро эдийн
засгийн өсөлт сүүлийн найман
жилийн доод цэгт хүртлээ
саарчихаад байгаа нь дунд
хугацааны сөрөг төлөв дагуулж
байна.
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Бизнес эрхлэлт

“Барилга корпораци” 698.8 сая
төгрөгийн алдагдал хүлээв

“Ард санхүүгийн нэгдэл” гар
утсанд зориулсан крипто хэтэвч,
мөн банкны төлбөр тооцооны Ард
Пэй аппыг зах зээлд нэвтрүүлж
эхлээд байгаа. Тэгвэл энэ удаад
Монголын анхны крипто валю
тын арилжааны бирж болох
Trade.mn буюу “Дижитал Экс
чейнж Монголиа” компанитай
стратегийн хөрөнгө оруулалт
хийх стратегийн түншлэлийн
гэрээ байгууллаа. “Ард санхүү
гийн нэгдэл” буюу “Ард Хол
дингс” дэлхийд тэргүүлж байгаа
“Xapo” биткойн хэтэвчийг албан
ёсны эрхтэйгээр дотоодын зах
зээлд нэвтрүүлж, монголчууд
худалдан авах боломжийг анх
олгосон.
Монгол Улсын анхдагч цахим
биржийн платформыг үүсгэн
байгуулсан “Дижитал Эксчейнж
Монголиа” компанийн ТУЗ-ийн
дарга Г. Лхамсүрэн “Дэлхий
нийтэд Блокчэйн хэмээх тех
нологи хувьсгал гаргаж, ирээ
дүйн технологийн дэвшилд маш
хурдацтайгаар өөрчлөлт авчирлаа.
Энэ технологийн нэг хэсэг болох
криптовалютын арилжааны
платформыг Монголчууд бид

Монголын хөрөнгийн биржид
бүртгэлтэй “Барилга корпораци”
компани эхний хагас жилийн
байдлаар 5.13 тэрбум төгрөгийн
борлуулалтын орлоготой
ажиллажээ.
Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 21
хувиар өссөн дүн аж. Тус компани
орлогын дийлэнх хувь буюу 5.04
тэрбум төгрөгийг “Оюутолгой”-д
гүйцэтгэсэн ажлаас олсон байна.

иргэн бүр манай компанийн
хувьцаа эзэмшигч болсноор
компанийнхаа үр өгөөжийг хүртэх
ёстой гэсэн итгэл үнэмшилд
хөтлөгдөн ажиллаж ирсэн. Бид
хувьцаа эзэмшигчиддээ хамгийн
өндөр өгөөж өгч ажиллахын
тулд сүүлийн үеийн технологи
ашиглаж зардал багатайгаар
үйл ажиллагаагаа явуулахыг
зорихоос гадна дэлхийн түвшинд
гарч өрсөлдөх ёстой гэсэн
байр суурьтай ажилладаг. Бид
шилдэг инновацийг нэвтрүүлж,
нутагшуулан ажиллаж байгаа
тэргүүний компаниудтай түнш
лэлийн харилцаатай ажиллаж
ирсэн. Үүний нэг илрэл бол
“Дижитал Эксчейнж Монголиа”
компанитай хамтран олон улсын
крипто валютын биржийн үйл
ажиллагааг хөгжүүлэхээр боллоо”
гэж тодотгосон юм.
Монголын анхны крипто
валютын арилжааны бирж болох
Trade.mn өнгөрсөн есөн сарын
хугацаанд 20 орчим мянган
харилцагчийн итгэлийг хүлээн,
нийт 40 гаруй тэрбум төгрөгийн
арилжааг амжилттай зохион
байгуулжээ.

» Санхүү

0.2

Хувь. Ам.доллартай харьцах
иенийн ханш 0.2 хувиар
өсөж, 110.81 ам.доллартай
тэнцэж байна.

0.1

Хувь. Bloomberg-ээс тооцдог
голлох валютуудтай харьцах
ам.долларын спот индекс 0.1
хувиар буурлаа.
» Уул уурхай

1212

Ам.доллар. Алтны ханш
олон улсын зах зээлд
тогтвортой буюу унц нь 1212
ам.доллартай тэнцэж байна.
» Хувьцаа
Монголын хөрөнгийн зах
зээлийн пүрэв гарагийн
арилжаагаар "Монноос"
компанийн үнэт цаасны
ханш 13, "Тавантолгой"-н
хувьцааны ханш 4.5 хувиар
буурлаа.
» Түүхий эд

Крипто валютын биржийн үйл ажиллагааг
хөгжүүлэх эхлэл тавигдлаа
дэлхийн бусад улсын адилаар
эх орондоо анхлан нэвтрүүлсэн.
Trade.mn нь Монгол дахь
криптовалютын нийт арилжааны
80 хувийг дангаараа хийж,
гүйцэтгэдэг бөгөөд бид одоо үйл
ажиллагаагаа тэлж, олон улсын
зах зээлд өрсөлдөх, Монголын
технологийн компаниудын
орон зайг тэлэх, Монголчуудын
технологийн дэвшлийг дэлхий
нийтийнхтэй хөл нийлүүлэх
зорилгоор “Ард Санхүүгийн
Нэгдэл”-тэй стратегийн хөрөнгө
оруулалтын гэрээ байгуулан
хамт
ран ажиллах болж бай
гаадаа таатай байна” хэмээн
онцолсон юм. “Ард Холдингс”
нь санхүүгийн салбарт үйл
ажиллагаа явуулдаг компаниудад
хөрөнгө оруулалт хийж, зах зээл
дэх байр суурь, өрсөлдөх чадвар
болон үнэ цэнийг нь дээшлүүлэх
замаар хувьцаа эзэмшигчдийнхээ
хөрөнгийн өгөөжийг өсгөх зорилт
тавин ажилладаг үндэсний
санхүүгийн нэгдэл компани.
“Ард Холдингс”-ын гүйцэтгэх
захирал Ч.Ганхуяг “Бид цогц
санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэхийг
зорьж ирсэн бөгөөд Монгол Улсын

Хувь. БНХАУ-ын хөрөнгийн
зах зээлийн жишиг индекс
Shanghai Composite пүрэв
гарагт 0.3 хувиар уруудлаа.

Гэхдээ 698.8 сая төгрөгийн
алдагдал хүлээв. Компани
2017 оны хагас жилд 170.2
сая төгрөгийн цэвэр ашигтай
ажиллаж байсан юм. Компанийн
хувьцаа зах зээлд төдийлэн
идэвхтэй арилжигддагүй үнэт
цаасны нэг бөгөөд хамгийн
сүүлд 2000 онд арилжиж байжээ.
Одоогоор нэгж хувьцаа нь 11378
төгрөгийн ханштай байна.

Гадаад худалдаа

БНХАУ-ын гадаад худалдаа 8.6
хувиар тэлжээ
Тарифын хориг саадтай
нүүр тулаад буй БНХАУ-ын
гадаад худалдааны эргэлт энэ
оны долдугаар сарын байдлаар
8.6 хувиар өсөж, 2.4 их наяд
ам.долларт ( 16.72 их наяд
юань) хүрсэн байна. Тус улсын
экспорт жилийн дүнгээр таван
хувиар өсчээ. Харин импорт нь
12.9 хувиар дээшилсэн байна.
Ингэснээр тус улсын гадаад
худалдааны ашиг нэг тэрбум

юанийг давжээ, Гэхдээ энэ нь
өмнөх оны мөн үеэс 30 хувиар
буурсан үзүүлэлт болохыг тус
улсын Гаалийн ерөнхий газраас
мэдээллээ. Энэ оны эхний
долоон сарын хугацаанд урд
хөршийн Европын холбоотой
хийсэн худалдааны эргэлт 5.9
хувиар өссөн. Харин АНУ болон
АСЕАН-ийн орнуудтай хийсэн
худалдааны эргэлт 5.2 -11.6
хувиар дээшилсэн байна.

66.86

Ам.доллар. АНУ-ын West
Texas төрлийн газрын тосны
ханш 0.1 хувиар суларч,
баррель нь 66.86 ам.долларт
хүрэв.
» Инфляц

2.1

Хувь. Хятадын хэрэглээний
үнийн индекс долдугаар
сард жилийн дүнгээр
2.1, зургадугаар сартай
харьцуулахад 1.9 хувиар
өслөө.
» Макро эдийн засаг

4.1

Хувь. Беларусийн эдийн засаг
ирэх онд 4.1 хувиар өсөх
төлөвтэй байна.

Валютын ханш
АНУ-ын доллар

2,455.70

Евро		

2,844.68

Японы иен

22.11

ОХУ-ын рубль

37.02

БНХАУ-ын юань

359.81

БНСУ-ын вон

2.20
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As of the first seven months, Mongolia exported 20.5 million tons of coal

MIK Holding JSC releases half-annual
operational report

Foreign Minister announces to release trade missions abroad

Top 20 Index grows 1.02 percent, to
19,365.84 points

The coal export totals USD 1.6 billion, which is
USD 206.6 million higher than last year.

The company earned MNT 30.8 billion in net
profits in the first half of 2018.

Moscow, Vladivostok, Beijing, Tianjin, Tokyo,
Seoul and Brussels are in plan until 2024.

Market cap stands at MNT 2.36 trillion.

ZGM: highlights
POLITICS

Fourteen political parties
officially applied for the
re-polling in the 42nd
constituency of parliamentary
election, to be run on October
7, 2018.
Minister of Foreign Affairs of
Mongolia Tsogtbaatar Damdin
receives Bert Hofman, World
Bank's Country Director for
China, Mongolia and Korea.
Mr. Bert Hofman voiced his
appreciation for the progress
made in Mongolia's economy
and noted that the World
Bank is ready to work with the
Ministry of Foreign Affairs for
export promotion and trade
facilitation.
Munnkhbileg Enebish,
Mongolian first International
Umpire in Table Tennis,
appointed as the Head of
Physical Culture and Sports
Policy Department of the
Ministry of Education, Culture
and Science.

ECONOMY

In the first half of this year,
Barilga JSC’s sales revenue
grew 21 percent year over
year, totalling MNT 5.13
billion; however, the company
operated in MNT 698.8 million
losses.
Husug Trade JSC’s stock price
reaches a record high, growing
14.97 percent, to MNT 1,644.
Top 20 Index grows 1.02
percent, to 19,365.84 points.
MSE A Index increases 0.35
percent, to 9,439.23 points.
MSE B Index rises 0.6 percent,
to 9,342.13 points. Market cap
stands at MNT 2.36 trillion.

SOCIETY

Mongolian snipers attends the
‘Sniper Frontier’ International
Contest in Belarus. At the
contest participated by snipers
from 18 countries, Mongolian
snipers were ranked 5th,
following Belarus (the 1st
place), Kazakhstan (the 2nd
place), Russia (the 3rd place)
and China (the 4th place).

Experts eye robust growth for
coal as price surges
TavantolgoiGashuunsukhait
route auto road
opens

Regardless
of delay
created by
the road fix,
coal exporters
minimized
loss by transporting coal
reserved at
Tsagaan khad
port.

Tugsbilig.B, Baigal.B
@tugsbiligZGM, @baigalZGM
Mongolia’s main export border
checkpoint Tavantolgoi-Gashuunsukhait route auto road opened
yesterday. Although transportation
delay caused by road closure
affected coal export volume;
revenue resulted higher than the
previous year’s mean time according to statistics.
The Gashuunsukhait route auto
road was in high risk of flood,
creating crocodile cracking on the
road due to heavy rain in July.
Thus, coal transport was halted
on August 2.
Authorities informed that immediate actions have been taken
to repair the road, successfully
preventing further delays to coal
transports. Regardless of delay
created by the road fix, coal
exporters minimized loss by transporting coal reserved at Tsagaan
khad port.

Batsaikhan. S / ZGM©

As of the first seven months of
this year, Mongolia exported 20.5
million tons of raw coal worth
USD 1.6 billion, which is USD
206.6 million higher than the same
period of last year; however, the
volume fell by 304,700 tons.
In addition, commodity market
is showing a sign of weakening.
Mongolia’s main export items,
namely coal and iron ore, have

maintained their growth, but copper and gold have plummeted due
to the trade war between the U.S
and People’s Republic of China.
For instance, copper price sank
USD 1000-1500 per metric ton
and Gold fell by USD 100-150
per ounce since June.
On the other hand, coal price
grew by around 10 percent yearover-year (yoy), to USD 78.4 per

ton and iron ore by nine percent.
Several Chinese provinces have
prepared a plan to reduce the
capacity of steel and coal production, boosting the prices of iron
ore and coal according to experts.
In the first seven months of 2018,
Mongolia exported 3.9 tons of iron
ore, 20 percent growth yoy, worth
USD 181 million.
The fates of Mongolia’s cok-

ing coal and iron ore depend on
Chinese steel market, which is
directly connected to its construction and infrastructure. Chinese
construction demand is visible
from its new housing prices.
According to Chinese statistics,
housing price surged in 70 cities
across the country, showing an
average growth of five percent
yoy.

Commodity market
Copper /LME/
/USD/MT/

Gold /Comex/
/USD/t oz./

Crude Oil /Brent/
/USD/bbl./
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Ажлын байрны зар
Эрүүл мэндийн яамнаас Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Эдийн
засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны сангийн хөнгөлөлттэй
зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний
төв байгуулах” МОН-8 төслийн нэгжийн дараах ажлын байранд
сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.
1. Төслийн нарийн бичгийн дарга/мэдээлэл технологийн
ажилтан
Ажлын байрны зорилго:
Сангийн сайдын 2015 оны 7-р сарын 10-ны өдрийн 196 дугаар
тушаалаар батлагдсан “Засгийн газрын гадаадын зээлийн хөрөнгийг
ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих,
үнэлэх журам”-ын хүрээнд “Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв
байгуулах” МОН-8 төслийн бичиг хэргийн ажлыг чанарын өндөр
түвшинд гүйцэтгэж, сар улирал, жилээр удирдлагуудад тайлагнаж
ажиллана.
Ажлын байрны гол зорилтууд:
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг чанд мөрдөн ажиллаж,
баримт бичгийн эргэлт, эмх цэгц, соёлыг сайжруулан, байгууллагын
өдөр тутмын үйл ажиллагааны тасралтгүй шуурхай байдлыг бүрэн
хариуцах
Байгууллагын цахим хуудсыг хөгжүүлэх, дотоод болон гадаададын
харилцагч, гүйцэтгэгч нарт мэдээлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулах
Сангийн сайдын 2015 оны 7-р сарын 10-ны өдрийн 196 дугаар
тушаалаар батлагдсан “Засгийн газрын гадаадын зээлийн хөрөнгийг
ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх
журам”-ын дагуу Үндэсний оношлогоо, эмчилгээний төв байгуулах
МОН-8 төслийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
2.1 Архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг чанд сахиж
мөрдөх, баримт бичгийн эргэлт, эмх цэгц, соёлыг сайжруулах, төсөл
хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааны тасралтгүй шуурхай байдлыг
хангаж ажиллах,
2.2 Ирсэн бичгүүдийг бүртгэн зөв хаягласан, бүрдэл бүрэн эсэхийг
шалгаж хүлээн авсан бол удирдлагад танилцуулж, өгсөн чиглэлийн
дагуу холбогдох мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөх;
2.3 Төслөөс явуулах албан бичгүүдийг хүлээн авч, бүрдлүүдийг /
гарын үсэг, тамга тэмдэг/ шалган дугаар өгч, цаг хугацаанд нь шуурхай
хүргүүлж байх,
2.4 Архивын тухай хуулийн дагуу, Байгууллагын архивын ажлын
үндсэн зааврыг мөрдлөг болгож, Архивын баримтбн бүрдлийг бүрэн
хангаж, архивт шилжүүлэх, архивын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах,
2.5 Барилга, тоног төхөөрөмж, телемедицин, сургалт, санхүү болон
бусад хэсгүүдийн баримтуудыг архивлаж, төсөл дуусгавар болоход
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Архивын ерөнхий газарт хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагааг зохион
байгуулж горимын дагуу хадгалж, хамгаалах,
2.6 Эрүүл мэндийн яам болон Сангийн яам, төслийн гүйцэтгэгч
нартай уулзалт зохион байгуулахтай холбоотой тов тогтоох, зохион
байгуулах ажлыг хариуцаж тэмдэглэл хөтлөх, хүний нөөцийн
материал, хувийн хэргийг хөтлөх;
2.7 Ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ олж мэдсэн улсын
болон байгууллагын нууц, бусад ажилтнуудын хувийн нууцад
хамаарах асуудлыг задруулахгүй байх:
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
• Англи, Солонгос хэлний орчуулагч мэргэжилтэй, баклаврын
зэрэгтэй.
• Бичиг хэрэг, хүний нөөцийн мэргэшлийн сургалт, курс төгссөн.
• Эрүүл мэндийн салбарын төрийн байгууллага болон төсөл
хөтөлбөр дээр 3-аас дээшгүй жил ажилласан туршлагатай байх.
• Захидал харилцааны бичгийн англи хэлний чадвартай байх.
• Байгууллагын гадаад харилцаанд ажиллаж байсан туршлагатай
байх.
• Албан бичиг хэрэг хөтлөлт, тайлагналт, архивын мэдлэг
туршлагатай.
• Гадаадын болон олон улсын байгууллагатай шуурхай харилцаж
ачаалал даах, өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь өндөр
гүйцэтгэлтэй хийж чаддаг байх.
• Байгууллагын нууцыг хадгалах, гэрээ байгуулах эрх зүйн
мэдлэгтэй байх.
• Англи хэлний өндөр түвшний мэдлэгтэй байх.
Өргөдөл гаргагч дараах материалыг англи, монгол хэл дээр
бэлтгэж ирүүлнэ:
• Нүүр захидал /Монгол, Англи/
• Хувийн анкет /Төрийн албан хаагчийн анкетын маягтын дагуу
болон Англи хэл дээр/
• Ажил байдлын тодорхойлолт (2 хүнээс) /Монгол/
• Цээж зураг (3x4 хэмжээтэй) нэг хувь /Анкетанд наах/
• Туршлагын талаарх мэдээллийг нотлох баримтын хамт
хавсаргаж ирүүлэх
• Мэргэжлийн дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
Материал хүлээн авах хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, 50 орт байр, 203 тоот өрөө
Материал хүлээн авах хугацаа: 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны
өдрийн 16:00 цаг
Өргөдөл хүлээн авах хүний нэр: Н.Баярмаа, Утас: 70150205
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stock market

MIK Holding’s revenue up 11.7
percent
MIK Holding JSC releases
half-annual operational report.
The company earned MNT 30.8
billion in net profits. The earnings
per share totalled MNT 1,485.2.
MIK Holding was established as
the parent company of MIK HFC
through a share-swap agreement by
the shareholders in 2015. MIK HFC
is a Housing Finance Company,
with special licenses, allowing it to
issue Asset-Backed Securities and
provide Trust Deed and Transaction Administration services.
In the first half of this year, the

company earned MNT 115.6 billion
from interests and spent MNT
68.8 billion on interest expenses.
Compared to the same period of
last year, the interest revenue grew
11.7 percent (MNT 12.1 billion);
however, the profit performance
fell by 14.7 percent or MNT 5.3
billion.
On the side note, MIK Holding’s subsidy MIK Active 6 LLC
received the permission to issue
mortgages-backed securities from
the Financial Regulatory Commission in June.

foreign relations

Mongolia steps up diplomacy in
attempt to boost trade
Ministry of Foreign Affairs
released an official statement,
yesterday, on establishing trade
mission abroad in order to boost
exports.
The Government’s Action Plan
in 2016-2020 states to implement Mongolia Export program
to increase investment, restore
investors’ trust and develop production and trade near port areas of
the neighbors, as well as granting
opportunities for small and medium
enterprises to expand their businesses. Accordingly, the Foreign
Minister presented a bill on estab-

lishing trade missions in Moscow,
Vladivostok, Beijing, Tianjin,
Tokyo, Seoul and Brussels between
2018 and 2024 to the Cabinet this
week. The Cabinet approved the
bill, allowing Mongolia to take
the first step towards restoring the
tradition of running a mission with
her trade partners after two decades.
"Mongolia's economy is on track
to stabilize. Now, it is extremely
important to boost exports to increase foreign exchange reserves,
raise salaries and create more jobs,"
stressed Foreign Minister Tsogtbaatar Damdin.

АНУ Оросын эсрэг шинэ хориг
тавина
Кортни Вивер
Оросын тагнуул асан Сергей Скрипаль
Британид хорлогдсон хэргийн улмаас Трампын
засаг захиргаа шинэ хориг арга хэмжээ авлаа.
Хими, биологийн зэвсэглэлийн хяналт ба
дайнаас сэргийлэх хуулийн дагуу үндэсний
аюулгүй байдалд нөлөөтэй технологийг Орост
худалдахыг хориглож байна. Өмнө нь ОХУ
бусад улсын адилаар цэргийн зориулалтаар
ашиглах боломжтой технологийн лицензийг
авахдаа АНУ-ын төрийн департаментаас
зөвшөөрөл авдаг байсан. Гэвч одоо Оросын
талаас лиценз худалдан авах өргөдлийг хүлээн
авахаа зогсоож байгаа аж. Хэрэв Орос 90
хоногийн дотор НҮБ-ын шалгагчдад химийн
байгууламжуудаа нээхгүй бол илүү хатуу арга
хэмжээ авахаа мэдэгджээ.

Хятадад #MeToo хөдөлгөөн эрчээ
авлаа

Юан Янг
Хятадад интернетийн хяналт чангарахын сацуу
хувь хүмүүс болон платформууд тойрох арга
замаа олж буйн нэг илрэл нь #MeToo хөдөлгөөн
болж байна. Сүүлийн хоёр долоо хоногт
Хятадын Weibo хэмээх нийгмийн сүлжээнд
Бээжингийн томоохон зохиолчид болон Засгийн
газрын бус байгууллагын удирдагчдын зүгээс
бэлгийн дарамт амссан эмэгтэйчүүдийн хэдэн
арван түүх нийтлэгдэв. Зургадугаар сарын
нэгэнд хоёр гэлэнмаа Хятадын буддистуудын
холбооны ерөнхийлөгч Ши Сүэченийг бэлгийн
хүчирхийлэлд буруутгасан 91 хуудас баримтыг
сүлжээнд тавьжээ. Одоохондоо өндөр албан
тушаалтнуудыг илт буруутгаагүй боловч
албаныхан үүнд болгоомжтой хандаж, нийтийг
хамарсан эсэргүүцэл болохоос сэргийлэхийг
оролдож байна.

Японы мобайл групп Италийн
багцаа зарахаар шийджээ

Кана Инагаки
Японы мобайл оператор NTT DoCoMo
Италийн мобайл контентын Buongiorno компани
дахь эзэмшлээ худалдахаар шийдсэн нь тус
группийн олон улсын амбицад бас нэг цохилт
боллоо. Байдлыг мэдэх эх сурвалжийн ярьснаар
Японы групп банк болон зөвлөх фирмд хандаж,
Европын компанийг худалдах асуудлаар
зөвлөлдсөн байна. Мобайл групп телекомын
бизнест Buongiorno-той хамтын ажиллагаагаа
үргэлжлүүлэх боловч эзэмшлийн бүтцэд
өөрчлөлт орох байх гэж эх сурвалж мэдээлэв.
NTT DoCoMo 2012 онд 267 сая ам.доллараар
Италийн компанийг худалдан авснаар гар
утсанд суурилсан контентын дэлхийн зах зээлд
хүчтэй тоглогч болсон юм.

бодлого ард үлдсэн. Тавдугаар
сард Бээжин Оросын сүүлийн
загварын байлдааны онгоцыг
ардчилсан, өөртөө засах Тайваньд
сүр хүчээ харуулахад ашиглав.
Хоёр талыг ойртуулж буй
хамгийн чухал хүчин зүйл нь
үзэл суртал. Ноён Ши, Путин нар
хүчирхэг автократ удирдагчид
агаад төлөөллийн засаглалд
зэвүүцэж, нэг л өдөр АНУ-ын
дэмжлэгтэй “өнгөт хувьсгалаар”
суудлаасаа хөөгдөнө гэж эмээдэг.
Тэдний хамтын ашиг сонирхол
нэмэгдэхийн сацуу АНУ ба АНУ
төвтэй дэлхийн дэг журмыг
сөрсөн харилцаагаа гүнзгийрүүлж
буй. Вашингтон тэдний харилцаа
эвдэршгүй болохоос өмнө дунд нь
гадас шаах боломж бий. 1960-аад
оны Хятад, Зөвлөлтийн хагарлын
бодит байдлыг зөвшөөрөхөөс
татгалзсан явдал “даалууны
онол” гэгчийг Вашингтонд

Хятад, Оросын аюултай нөхөрлөл
ВВМ©

Жамил Андерлини
Өрнөдийн тагнуулын албадын
алдааны жагсаалтад хүйтэн
дайны үеийн Хятад, Зөвлөлтийн
хөлдүү хагарлыг ажиглалгүй
өнгөрсөн нь тодхон үлджээ.
Тагнуулын төв газрын тэрс үзэлт
цөөн ажилтан 1950-иад оны
сүүлээс эхлэн баримт нотолгоог
харуулсаар атал Вашингтон дахь
удаа дараагийн засаг захиргаа
коммунист эвслийн хоёр том
гишүүн бие биеэ үзэн ядаж
байгаа гэдэг үл итгэж байв.
1969 онд Сибирь, Манжуурын
хил дээр байлдаан болоход
үл итгэгчид сая л нэг хагарал
гарсныг хүлээн зөвшөөрчээ.
Өнөөдөр өрнөдийнхөн Москва,
Бээжингийн хооронд АНУ ба
өрнөдийг сөрсөн холбоо үүсээд
буйг үл анзааран дээрхийн эсрэг
алдаа хийж байна.
Зургадугаар сард Сингапурт
болсон бага хурал дээр АНУ-ын
Батлан хамгаалахын сайд Жим
Маттис Хятад, Орос хоёрын ашиг
сонирхол угаас үл нийцэх агаад
тус хоёр улс бие биетэйгээ гэхээс
илүү Америктай нийтлэг зүйл нь
давамгайлна гэж ярьсан.
Орос, Хятад хоёр хэзээ ч нөхөр
лөж чадахгүй гэдэг бодол нь
хүйтэн дайны үеийн коммунизм
бол нэгдсэн, хөдөлгөж болшгүй

Гэвч том
ах ба бага
дүүгийн байр
солигдсонд
оросууд нэлээн
эмзэглэдэг
байж магадгүй.

цул зүйл гэдэг үзэлтэй адил буруу
бөгөөд аюултай. Энэ хоёр улсын
түргэн ойртож байгаа харилцааг
өрнөдийн олон орон үл хайхарч
байгаа ч Ерөнхийлөгч Владимир
Путин, Ши Жиньпин нар бие
биеэ урт үгсээр магтаж сайшаадаг
боллоо.
Ноён Путины хэлснээр ноён Ши
бол түүнтэй хамт төрсөн өдрийг
нь хундага архитай тэмдэглэсэн
цорын ганц гадаадын төрийн
тэргүүн юм. Ноён Ши өөрийн
зүгээс Хятадын найрамдлын
медаль гардуулахдаа Оросын
Ерөнхийлөгчийг “Хамгийн
сайн, хамгийн дотно найз” гэж
нэрлэсэн. Үүнийг үзүүлбэр
төдийгөөр тайлбарлан үл ойшоож
болох ч автократ удирдагчдын
хоорондын ийм найрсал тус
тусын системд үлэмж нөлөөтэй.
Хоёр удирдагч наад зах нь 26
удаа уулзсанаас ноён Ши 2013
онд дээд удирдагч болсныхоо
дараа анхны айлчлалаа Москвад
хийсэн. Гэвч том ах ба бага
дүүгийн байр солигдсонд оросууд
нэлээн эмзэглэдэг байж магадгүй.
Гэхдээ Хятадын тал Оросын
бахархлыг сэвтээхгүйн тулд
маш хянуур хандан адил
тэнцүү мэтээр ярьж, Путины
амбицыг тэтгэхийн сацуу
түүний олон зөвлөх, итгэлтэй

хүмүүст ашигтай гэрээ санал
болгодог. Хятад түүхий нефтийн
импортоор дэлхийд тэргүүлдэг
бөгөөд Орос улс хамгийн том
нийлүүлэгч нь болсон. Бээжин
ирээдүйд нефть, хийн хангамжаа
баталгаажуулахын тулд Москвад
олон тэрбумын зээл өгчээ.
Хамгийн чухал нь Оросоос бараа
татахад Америкийн цэргийн
хяналтад байдаг Малаккын
хоолой, Адены булангаар дамжих
шаардлагагүй. Үүнээс ч илүү ач
холбогдолтой нь хоёр улсын
цэргийн хамтын ажиллагаа юм.
Дөрөвдүгээр сард Хятадын
Батлан хамгаалахын сайдаар
томилогдсон ей Фенгхе анхны
гадаад айлчлалаа Москвад
хийхдээ “Хятад, Оросын зэвсэгт
хүчний хамтын ажиллагаа ямар
нягт болохыг харуулахаар бид энд
ирсэн. Бид та бүхнийг дэмжихээр
ирсэн” гэж мэдэгджээ. Дахин
хэлэхэд энэ бол зүгээр нэг найрсаг
үг бус. Саяхныг хүртэл Хятадын
хөлгүүд эрэг хавийн уснаасаа
холддоггүй байсан бол эдүгээ
Япон тэнгисээс эхлээд Газрын
дундын тэнгис хүртэл Оростой
хамтарсан сургуулилалт хийж
байна. Хэдэн арван жилийн
турш Москва Хятадад цэргийн
дэвшилтэт техникээ худалдахаас
татгалзаж ирсэн бол одоо уг

зонхилоход хүргэсэн. Уг онол нь
дэлхийн коммунизмыг тархахаас
сэргийлэхийн тулд газар сайгүй
сөрөн зогсох ёстой гэсэн үзэл юм.
Хэрэв АНУ Ричард Никсоны
санаачилгаас 10 жилийн өмнө
Хятадтай харилцаагаа дулаа
руулсан бол Вьетнамын дайны
гамшиг, Хятадын соёлын хувьс
галаас зайлсхийж чадах байсан
байж магадгүй. Тасралт
гүй
дээшилж, АНУ-ын орыг залгах
амбицаас үзэхэд Хятад улс
Америкт Оросоос илүү урт хуга
цааны сорилт үүсгэнэ. 1972 онд
Хятадтай харилцааг сайжруулах
стратегийг үндэслэгч Хенри
Киссенжер Никсоны Хятадын
бодлогыг урвуулж, Москватай
нөхөрлөн Бээжинг тусгаарлахыг
Донольд Трампт зөвлөсөн
гэдэг. Оросын оролцоо гэгчийг
мөрдөн байцааж байгаа өнөөгийн
нөхцөлд ноён Трамп ийм стратеги
баримтлах бараг боломжгүй.
Гэвч Америкийн төрийн
байгууллагууд ба Трампыг
залгамжлах хэн ч гэсэн шинээр
төрж буй Хятад, Оросын холбоо
АНУ-ын ашиг сонирхол хийгээд
одоогийн дэлхийн дэг журамд
ямар ноцтой аюул занал учруулж
буйг хүлээн зөвшөөрөх
хэрэгтэй болно.

Нью-Йорк хот хөлсний унаанд лиценз олгохоо зогсоов
Шэннон Бонд
Нью-Йорк хот Uber, Lyft гэх
мэт унаа дуудах үйлчилгээг
хязгаарласан анхны хот болж
байна. Тус хотын хууль тогтоогчид
нь 12 сарын хугацаанд хөлсний
унаанд шинээр лиценз олгохыг
зогсоох шийдвэр гаргав. НьюЙоркт унаа дуудах үйлчилгээ
хэт өргөжсөн тул гудамж талбай
дуудлагын унаагаар дүүрч,
таксины жолооч нарт санхүүгийн
дарамт нэмэгдлээ гэж шүүмжлэх
хүн олширчээ. Хотын захиргаа нэг
жилийн хугацаанд уг үйлчилгээ
замын түгжрэл, цалин хөлс болон

бусад зүйд хэрхэн нөлөөлж буйг
судлахаар төлөвлөсөн байна. Ийм
арга хэмжээ унаа дуудах апп-ын
жолооч нарын цалингийн доод
түвшнийг тогтоох зорилготой.
Uber, Lyft хоёр дээрх арга
хэмжээг эсэргүүцэн телевиз,
онлайнаар сурталчилгаа явуулж,
хэрэглэгчдэд хандан шинэ
зохицуулалтыг шүүмжлэхийг
уриалжээ. Uber-ийн захирал
Дара Хосровшахи бодлого
боловсруулагчидтай харилцаагаа
сайжруулж, ирэх онд хувьцаагаа
анхдагч зах зээлд гаргахаар
бэлтгэж буй үед томоохон цохилт

ирлээ. Тус хоёр компани ийм
хязгаарлалт такси үйлчилгээ муу,
метро найдваргүй хотын захын
дүүргүүдэд тээврийн дутагдал
үүсгэнэ гэж мэдэгдэв. Үүний
оронд түгжрэлийн үеийн үнэ
тогтоохыг санал болгосон байна.
Lyft-ийн олон нийтийн бодлого
хариуцсан дэд ерөнхийлөгч Жозеф
Окпаку “Тээврийн хэрэгслийг
огцом хорогдуулснаар Нью
Йорк хотод такси авах гэж
уралддаг байдал руу буцаж
орно” хэмээн анхааруулав. Uberийн хэвлэлийн төлөөлөгч Жош
Гоулд “Метрог засах, түгжрэлийг

Uber, Lyft
хоёр дээрх
арга хэмжээг
эсэргүүцэн
телевиз,
онлайнаар
сурталчилгаа
явуулж,
хэрэглэгчдэд
хандан шинэ
зохицуулалтыг
шүүмжлэхийг
уриалжээ.

арилгах арга хэмжээ авахгүй
мөртлөө шинэ лиценз олгоход
12 сарын завсарлага авч байгаа
нь найдвартай цөөн тээврийн
хэрэгсэлд аюул учруулж байна”
гэв. Нью-Йоркийн захирагч
Билл де Бласио хотын зөвлөлийн
шийдвэрийг сайшаагаад “Гудамж
ны хөдөлгөөнийг зогсоход
хүргэдэг түгжрэл дээр шинэ
машин орж ирэхээс сэргийлнэ”
хэмээн тайлбарлажээ. Тус хотод
80000 орчим машин апп-аар дуу
дах унааны лиценз авсан
бол 13500 шар такси
үйлчилгээнд гардаг аж.

Санхүүгээр төгсөгчид Британид ажиллах нь цөөрчээ
Лорен Ортман
Их Британи санхүүгийн мэр
гэжлээр мастерын зэрэг хамгаа
лахад хамгийн тохиромжтой
улс. Гэвч төгссөний дараа үлдэж
ажиллах боломж хумигдаж байна.
Financial Times-ийн энэ онд
явуулсан судалгаанаас үзэхэд
2012 оноос хойш Британид
мастер хийгээд энд гурван жил
дадлагажиж ажилласан Европын
бус төгсөгчдийн тоо хоёр
дахин буурчээ. Түүнчлэн мөн
хугацаанд курсээс хасагдсан
оюутны тоо 25 хувиас 10 болж
буурсан байна. Европын эдийн
засгийн бүсээс гаднах улсуудаас
ирдэг оюутнууд үлдэж ажиллах
сонирхлыг цалингаар тайлбарлаж
болно. Энд ажиллахад жилдээ
66000 ам.долларын цалин авдаг
бол эх орондоо очиход 53000
ам.долларын орлого хүлээдэг.
Гэтэл эдүгээ Британид виз

Гадаадын оюутны төгссөнөөс гурван жилийн дараах цалин
(Мянган ам.доллар)
Их Британид суралцсан

Их Британид
ажилладаг
Европ

ний шалгуурын улмаас ажил
олох бараг боломжгүй болсныг
Варвикийн бизнесийн сургуулийн
нэг төгсөгч ярилаа. Түүний
хэлснээр “Гадаадын оюутан
энд сураад ажил хайх боломж
байхгүй. Бүгдээрээ сонголт

хийх шаардлагатай болдог” аж.
2012 онд Британийн Засгийн
газар төгсөлтийн дараах визийг
цуцалсан. Харин гадаадын
санхүүгийн оюутнууд ирэх
дуртай хоёр дахь улс болох
АНУ-д төгсөгчид үлдэж ажиллах

Эх орондоо
буцсан

Бусад улсад
ажилладаг

АНУ-д сурч байсан
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ажилладаг

Эх орондоо
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Бусад улсад
ажилладаг
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Европын бүс

эрхтэй бөгөөд дээрх хугацаанд уг
үзүүлэлт 48 хувиас 64-т хүрчээ.
Санхүүгийн зэрэг олгодог
сургуулиудад Азийн элсэгчид
чухал ач холбогдолтой. Тэд
санхүүгийн мастерын сургалтад
элсэгчдийн гуравны хоёрыг

бүрдүүлдэг. Түүнчлэн батламжтай
65 дадлагажих хөтөлбөрт хам
рагдагсдын Британид 78, АНУ-д
73 хувийг эзэлдэг байна.
Глазго дахь Адам Смитийн
бизнесийн сургуулийн мастерын
хөтөлбөрийн хүрээнд олон улсын

санхүүгийн курст суралцагч 173
оюутны 95 хувь нь Хятадаас
ирсэн байв. Түүнчлэн Европын
орнуудаас Британид ирж
санхүүгээр суралцаад ажиллахаар
үлдсэн хүний тоо сүүлийн хоёр
жилд мөн цөөрч, 2016 онд 42 хувь
байснаа одоо 37 хувь болжээ.
Харин Францын нийслэл Парис
хот санхүүгийн хөтөлбөрийн
зэрэглэлд буцаад дээгүүр байр
эзлэх боллоо. Энд төгсөгчид
төгссөнөөс гурван жилийн
дараа 136000 ам.долларын
цалинд хүрч байгаа нь төгсөөд
анх авсан цалингаас 82 хувь
дээгүүр байгаа юм. Шинжээчид
энэ байдлыг Их Британи Европын
холбооноос гарч байгаа үед
Парис хот Лондоны оронд
Европын санхүүгийн төв болохыг
эрмэлзэж буйтай холбон
тайлбарлаж байна.
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Өдрийн хэмнэл
ТВ ХӨТӨЛБӨР
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Үндэсний урлагаа жуулчдад таниулах
NOMADIC MELODY

07.00 “Цагийн хүрд”

мэдээллийн хөтөлбөр

09.00 “Эрт нахиалсан сарнай”
Монголын ОАУСК 4-р
анги

10.15 “Соёл эрдэнэ” хөтөлбөр

Тэнгэрийн хамгаалагч
Хаана: Өргөө кино театр
Хэзээ: 2018.07.13-наас өдөр бүр
Тасалбарын үнэ: ^ 8-25 мянга

"Хүчирхэг оюун ухаан" УСК
Хаана: "Тэнгис" кино театр
Хэзээ: 2018.08.03-наас
Тасалбарын үнэ: ^ 8-12 мянга

“Together” тоглолт
Хаана: White Rock
Хэзээ: 2018.08.17-нд
Тасалбарын үнэ: ^ 60 мянга

Nostalgia тоглолт
Хаана: Улсын филармони
Хэзээ: 2018.09.14-нд
Тасалбарын үнэ: ^ 20 мянга

11.40 “Нийгмийн дайсан”
жүжиг

14.00 “Хүний мөс” Хятадын
ОАУСК 20-р анги

16.05 Миний тэмдэглэлүүд
18.05 Миний нэрийн хуудас
19.50 MNB энэ 7 хоногт

08.00 “4 өнгө” цаг агаарын
хөтөлбөр

09.00 “Монголчууд XX зууны
эхэнд” нэвтрүүлэг

10.05 “Нисдэг зургаан луу” ОАК
23-р анги

багтаажээ. Тодруулбал, ардын
хөгжмийн хамтлаг, ардын жүжиг,
бий биелгээ, хөөмий, морин
хуур, цамын бүжиг, уртын болон
ардын дуу, уран нугаралтаас
тоглолт бүрдсэн байна. Тусгай
хөтөлбөртэй өдрүүддээ жуулчдад

Үндэсний урлагийн “Цагаан лавай”
чуулгын жуулчдад зориулсан
NOMADIC MELODY тоглолт Төмөр
замын соёлын ордны тайзнаа энэ
сарын 14-ныг хүртэл үргэлжилнэ.
Энэхүү тоглолт нь үндэсний
урлагийн бүхий л үзүүлбэрүүдийг

Sunrise festival 2018
Хаана: Үндэсний соёл амралтын
хүрээлэн
Хэзээ: 2018.08.10-ны 20.00 цагт
Үнэ: ^ 20 мянга

зориулан Монгол ахуй соёлыг
таниулах зорилгоор айраг,
цагаан идээгээр үнэ төлбөргүй
үйлчилж, тоглолтынхоо үеэр
үндэсний хувцасны загварын
үзүүлбэрүүдийг үзүүлж
байгаагаараа онцлог аж.

“Чехийн хөгжмийн үдэш” тоглолт
Хаана: Улсын филармони
Хэзээ: 2018.10.26
Тасалбарын үнэ: ^ 25 мянга

13.05 “Кино миний амьдрал”
нэвтрүүлэг

14.05 “Аяыг таа” шоу

ЗГМ: Үгийн сүлжээ

нэвтрүүлэг

17.00 “Математикийн

зарчмууд” хүүхэлдэйн
кино 10-р анги

20.30 “Хүрээлэн” амьд ертөнц

1

ЗГМ: СүдоКҮ

2

7. Орос үлгэрийн алдарт тэнэг
хүү
9. Францын алдарт машин
10. Өдөр тутмын
12. СГЗ эрдэмтэн зохиолч
13. Мөрний доодхи хонхорхой
хэсэг

3
5

4
6

7

8

нэвтрүүлэг

9

10
11

Хөндлөнгөөр:

12

13

ОАК 20-р анги

11.40 “Пеппа торой”

хүүхэлдэйн кино 22-24-р
анги

14
БОСООГООР:
2. Занданшуулсан шарил
3. Уул хадан дахь нүхэн хонгил

Өмнөх дугаарын хариу / 08.09
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07.40 “Хожлын нүүдэл” МУСК
10.00 “Орчин үеийн гэр бүл”

1. Барьцаалан зээлдүүлэх
үйлчилгээ
6. Бугын төл
8. Цөмийн зэвсэгтэй улс
11. Эцэг мал
13. "Ялааны чоно" гэгддэг
нисдэг шавьж
19. Увс аймгийн харьяа МУ-ын
заан

4. Шотландын нийслэл
5. Дуу хуурын нутаг гэгдэх
аймаг
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13.30 “Нууцлаг нүх” УСК
Хятадын ОАК 20-р анги

22.30 “Тэрслүү хөвгүүд” ОАК

ЦАГ АГААР
VIII.11
18o 7 м/с
11o 6 м/с

VIII.10
20o 8 м/с
15o 7 м/с

Улаанбаатар

3-р анги

Бага зэргийн бороо

VIII.12
20o 8 м/с
12o 6 м/с

Үүлшинэ

VIII.13
26o 9 м/с
13o 7 м/с

Бага зэргийн бороо

VIII.14
26o 9 м/с
16o 7 м/с
Бороо шиврэнэ

Үүлшинэ

23.30 “Ангарагийн хүн” УСК
ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН
ХӨВСГӨЛ

УВС

Зурхай

23o
11o

25o
13o

БАЯН-ӨЛГИЙ

23
13o
o

ЗАВХАН
ХОВД

СЭЛЭНГЭ

22o
15o

21o
11o

o

ТӨВ

АРХАНГАЙ

21
10o
o

o

ӨВӨРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

21o
10o

Билгийн тооллын 29
Зуны адаг шарагчин хонь сарын
есөн улаан мэнгэтэй хөх нохой
өдөр.

Аргын тооллын наймдугаар
сарын 10. Сугар гараг.
Билгийн тооллын 29.
Найралт эх одтой, хөх нохой
өдөр.
Өдрийн наран 05.41 цагт
мандаж, 20.10 цагт жаргана.
Тухайн өдөр морь жилтнээ
аливаа үйл хийхэд эерэг
сайн ба бар, туулай жилтнээ
сөрөг муу нөлөөтэй тул элдэв
үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр
гэмтнийг шийтгэх, хишиг
даллага дуудуулах, насан
бүтээл хийлгэх, хүүхэд үрчлэн
авах, гэр, байшингийн суурь
тавихад сайн. Эрдэнийг гадагш
өгөх, нүүдэл суудал хийх,
хэрүүл тэмцэл хийхэд муу.
Өдрийн сайн цаг нь бар, луу,
могой, бич, тахиа, гахай болой.
Хол газар яваар одогсод хойш
мөрөө гаргавал зохистой.
Балжиннямтай өдөр.Үс шинээр
үргээлгэх буюу засуулахад
тохиромжгүй.

22o
16o

БУЛГАН

21
10o

24
13o

Үс засуулбал: Сүлд тэнэж одно
Наран ургах, шингэх: 05.41-20.10
Барилдлага: Түлэх
Шүтэн барилдлага: Нэр өнгө
Суудал: Мод

19o
12o

БАЯНХОНГОР

24
12o
o

ДОРНОД
ХЭНТИЙ

26o
14o

19o
12o

ГОВЬ-СҮМБЭР

ДУНДГОВЬ

21o
13o

25o
15o

25o
15o

СҮХБААТАР

27o
15o

26o
15o

ДОРНОГОВЬ

30o
20o

ӨМНӨГОВЬ

28o
19o

Фото агшин

Ноосоо тушаах цаг ойртлоо.

Б.Батдорж / ЗГМ©
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(Өмнөх дугаарын хариу)

19.00 “Бээжин хотын залуус”

2

3

