Орос руу ваххабизм
нэвтэрcэн түүх

Газрын гүн дэх эр зоригийн
аялал

Сумандаа ажиллаж, амьдрах
нөхцөл сайжирч байна

ОХУ-ын хил дотор шариатын хууль
цэцэглэсэн. > 4

Монголд агуйн аяллыг судалгааны зорилгоор
хөгжүүлэх боломжтой. > 7

40 гаруй тэрбум төгрөгийн бүтээн
байгуулалтын ажил хийнэ. > 12
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ОНЦЛОХ
УЛС ТӨР

Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн
комисс хуралдаж, 32 улсад 45
салбар байгуулснаа дуулгав.
Элэгний өвчлөлийг бууруу
лахад Засгийн газар бодлогоор
дэмжихээ илэрхийллээ.
Хөдөлмөрийн тухай хуульд
өөрчлөлт оруулах төслийн
эцсийн хэлэлцүүлгийг хийв.
Наадамд зарцуулах 2.1
тэрбум төгрөгийг ЗГ-ын нөөц
сангаас гаргахыг зөвшөөрөв.
Эдийн засгийг хөгжүүлэх
үндсэн чиглэлийн хэлэлцүүлэгт
бэлтгэх Ажлын хэсэг байгууллаа.

YНЭ: 600₮

Уул уурхайн ирээдүй-Инноваци

ЭДИЙН ЗАСАГ

Гадаад худалдааны нийт
бараа эргэлтийн хэмжээ 33.3
хувиар өсөв.
Биржид бүртгэлтэй 20 ком
пани нийт 20 гаруй тэрбум төг
рөгийн ногдол ашиг тараана.
Японы эдийн засаг аажмаар
сайжирч байна. Тус улсын
экспорт 12 хувиар нэмэгджээ.
Европын орнуудад нүүрс
ний хэрэглээ 2030 он гэхэд 12
хувиар буурна.
Сүүлийн дөрвөн сарын доод
цэгт хүрээд байсан зэсийн
ханш 0.3 хувиар өслөө.

НИЙГЭМ

БСШУСЯ 116 дугаар сургуу
лийн захирлын огцруулахгүй
гэсэн хариу өгчээ.
Шүүхийн байгууллага
2016 онд 12589 маргааныг
шийджээ.
Тусгай хамгаалалттай дархан
цаазат газруудад ухаалаг прог
раммаар хяналт тавьж байна.
Эгийн гол төслийг Дэлхийн
банкны санхүүжилтээр хэрэг
жүүлэх боломжтой боллоо.
Далайд гарцгүй орнууд олон
улсын худалдаанаас ашиг олох
боломжтойг ГХ-ныхан онцлов.

С.Батсайхан / ЗГМ©

Дэвшилтэт технологи нь хэмнэлт, үр ашиг авчирдаг учир зардал бууруулж, өрсөлдөх чадварыг нэмдэг. Тиймээс технологиор
“зэвсэглэсэн” уул уурхайн компани ханш унахад хөнгөн газардах боломжтой. 11

НИЙТЛЭЛЧИЙН БУЛАН

Өрхийн эмнэлгүүдийн
өрөвдөлтэй төрх
Г.Баярсайхан
@bayarsaikhanZGM
Өрхийн эмнэлэгтэй холбоотой
мэдээ, нийтлэлийг интернэтээс
хайгаад үзээрэй. Дор бичсэн
сэтгэгдлийн дийлэнх нь сөрөг
утгатай байх вий. “Өрхийн
эмч нар дандаа нэг төрлийн эм
бичиж өгдөг. Сүүлдээ тэдэнд
итгэхээ байсан” хэмээн нэгэн
ээж гомдоллосон бол өөр
нэг хүн эмнэлгийн орчин,
нөхцөлд шүүмжлэлтэй хандаж
байгаагаа илэрхийлжээ. Төрөөд
сар гаруйхан болж байгаа
нярай хүүхдээ үзүүлж байхад
өрөөгөөр нь гаднын хүмүүс
орж гараад хэцүү байсан гэнэ.
Цээжин биеийг нь нүцгэлсэн
байсан болохоор хатгаа авчих
вий гэж их айжээ. Өрхийн

ДЭЛХИЙ

Францын Ерөнхийлөгчид нэр
дэвшигч Ф.Фийон Крымийг
Оросын түүхэн нутаг гэв.
Албанид нэр дэвшигч байхгүй
тул Ерөнхийлөгчөө сонгож
чадахгүйд хүрсэн байна.
Сирийн цэргийнхэн байлдаа
ны онгоцуудаа Оросын нисэх
баазад ойр байрлууллаа.
Хятадад гэрбүлийн хоёрын
зодооноос болж онгоцны
нислэг саатсан гэнэ.
Оросын эрдэмтэд ДОХ яагаад
өмөн үү үүсгэдэг шалтгааныг
илрүүлжээ.

эмнэлгүүдийг шүүмжилсэн энэ
мэт сэтгэгдлүүдийг жагсаагаад
байвал нэлээд урт хөвөрнө.
Уг нь өрхийн эрүүл мэндийн
төв гэдэг иргэдэд хамгийн
ойр, хамгийн анхны тусламж,
үйлчилгээ үзүүл
д эг маш
чухал байгууллага. Гэвч анх
байгуулагдахдаа л нэр хүнд
муутай байсан, одоо ч хэвээрээ.
Манай улс эрүүл мэндийн
тогтолцоогоо шинэчилж,
өрхийн эмнэлгүүдийг байгуулж
эхэлсэн нь 1998 он. Үүнээс хойш
20 шахам жил болоход үйл
ажиллагаа нь олны сэтгэлд огт
хүрээгүй хэвээр байгаа нь хууль
эрх зүй болон төсөв мөнгөтэй
шууд холбоотой болохыг
албаны хүмүүс хэлж байна.

3

ЦАГ АГААР
ХҮМҮҮС

УЛААНБААТАР

Н.Байгалмаа: Тэмээгээр
дэлхийг тойрно

2017.04.21

Б.Бямбасүрэн
@byambaZGM

12°

-2°

Африкийн онгон зэрлэг
байгалийн дүрслэл бүхий уран
зураг, хэдхэн алхвал цочиж,
сүрдмээр шилүүсний чихмэл
харагдана. Харин өрөөний
гүн рүү орвол Монголын
нүүдэлчин соёлыг илтгэх араг,
тулга, морин хуур сэлт болон
бурхны хөрөг, элдэв уран зураг,
дурсгалын зүйлс эрхгүй хараа
булаана. Яг л эртний музейд
ороод ирэв үү гэлтэй. Гэхдээ

ҮҮЛШИНЭ
ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

00620

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

MSE ALL

АЛТ

ЗЭС

839.27
0.57%

1278.20
0.16%

5556
0.29%

энэ бол музей биш. Жирийн
нэгэн монгол айл. Харин энэ
айл гэрээ тавилгаар бус,
дурсгалт, эд өлгийн зүйлсээр
тохижуулжээ.
“Тавилга, хувцас, гоо сайхны
эд хэрэглэлээс илүү урлагийн
бүтээл, хүний гараараа бүтээ
сэн дахин давтагдашгүй эд
зүйлд би дуртай. Энд тэнд
аяллаар явахдаа дэлгүүр
хэсэхийн оронд орон нутгийн
иргэдийн урласан бэлэг дурс
галын зүйлс цуглуулдаг.
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10-ЧИНГИС БОНД

5-ЧИНГИС БОНД

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

94.910
4%

99.960
4%

2422.08

351.81

42.98
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Улс төр
ТОВЧХОН

ЗГМ: ТОДРУУЛГА

Н.Номтойбаяр: Зээл авахгүй
байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ
Зээлийн хүүг
бууруулснаар
иргэдийн халаас
руу орох мөнгө
нэмэгдэнэ
Б.Даваатогтох
@datoZGM
Засгийн газраас төрийн
өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн
багш, эмнэлгийн эмч, ажилт
нуудын цалингийн зээлийн
хүүг бууруулж, шимтгэлийг
тэглэхээр болсон. Дээрх ажлыг
хоёр үе шаттай бууруулахаар
Төрийн банкны удирдлагуудтай
урьдчилан тохирсон юм.
Энэ талаар Хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын сайд
Н.Номтойбаяраас тодрууллаа.
-Төрийн зарим албан хааг
чийн цалингийн зээлийн
хүүгийн хувь хэмжээг бууруу
лахаар боллоо. Үүнд ямар
бодлого баримталсан бэ?
-Монгол Улсын Засгийн газар
Олон улсын валютын сангийн
өргөтгөсөн санхүүжилтийн
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр
боллоо. Улс орны санхүү, эдийн
засгийн нөхцөл байдал хүнд
байгаагаас шалтгаалан Засгийн
газрын 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт
тусгасан цалин, тэтгэврийг
үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ
гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэхэд
хүндрэлтэй байна. Иймд нийг

мийн даатгалын сангийн чөлөөт
мөнгөн үлдэгдлийг арилжаа
ны банкуудад байршуулж,
тэтгэврийн зээлийг хүүг тодорхой
хувиар бууруулсан. Тодруулбал,
тэтгэврийн зээлийн хүүг 18 хувь
байсныг 15 болгон бууруулаад
байна. Энэ шийдвэрийг гаргах
үед Төрийн банктай гэрээ
байгуулж, тус банкинд 45
тэрбум төгрөг байршуулсан.
Төрийн банк хөнгөлөлттэй
зээлийн хүүг бууруулахын тулд
10 орчим тэрбум төгрөгийг
эргэлдүүлж байгаа. Цаана нь
35 тэрбум төгрөг үлдэж байгаа
юм. Энэхүү аргачлалаар эхний
ээлжинд багш, эмч нарын
цалингийн зээлийн хүүг 21.1118 хувь болгон бууруулахаар
шийдвэрлэлээ.

НДС-гийн чөлөөт
мөнгөн үлдэгдлээс
олох орлогыг 16
тэрбум төгрөгөөр
тооцсон
-Тэтгэврийн болон цалин
гийн зээлийн хүүг цаашид үе
шаттайгаар бууруулах уу?
-Тэтгэврийн болон цалингийн
зээлийн хүүг бууруулж байгаа
нь бодлогын шинж чанартай
томоохон арга хэмжээ биш.
Гэхдээ зээлийн хүү буурснаар
иргэдийн халаас руу орох
мөнгөний хэмжээ нэмэгдэнэ
гэсэн үг. Хамгийн чухал нь
улс орны санхүү эдийн засгийн

» ПАРЛАМЕНТ
УИХ-ын чуулганы нэгдсэн
хуралдаанаар Хөрөнгө
оруулалтын банкны тухай
хуулийн төслийг хэлэлцэж,
анхны хэлэлцүүлэгт
бэлтгүүлэхээр УИХ-ын
Эдийн засгийн байнгын
хороонд шилжүүллээ.

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

нөхцөл байдал сайжирвал
цалин, тэтгэврийг тогтвортой
нэмэгдүүлж, цалин, тэтгэврийн
зээл авахгүй байх нөхцөл
бүрдүүлэхийг зорьж байна.
-Тэтгэврийн зээл авахгүй
байх эхний нөхцөлийг бүр
дүүлсэн шүү дээ?
-Тийм ээ. Зорилтот бүлгийн
буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй,
группээр тэтгэврээ тогтоолгосон,
тэжээгчээ алдсан зэрэг нийт
110 мянган ахмад настанд
арилжааны банкаар дамжуулан
хүү, шимтгэлгүйгээр нийгмийн
даатгалын сангаас тэтгэврээ
урьдчилан авах нөхцөлийг
бүрдүүлсэн. Энэ бол эхлэл.
Цаашид шат дараатайгаар арга

ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн
байдлыг сайжруулна

Б.Тогтох
ЗГМ
Эрүүгийн болон Зөрчлийн
тухай хуульд ял, шийтгэлийн
төрөл, хэлбэрийг шинээр тодор
хойлж, хорих ялыг нээлттэй,
хаалттай хорих байгууллагад,
өсвөр насны хүнд ногдуулсан
хорих ялыг сургалт, хүмүүжлийн
тусгай байгууллагад эдлүүлэхээр
заасан. Ингэснээр ял, шийтгэл
ногдуулсан шийдвэрийг гүйцэт
гэх, хяналт тавих ажиллагааг
шинээр журамлах шаардлага
бий болсон юм. Иймд Хууль
зүй, дотоод хэргийн яамнаас
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төслийг боловс
руулж, УИХ-д өргөн мэдүүллээ.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэт
гэлийн ажиллагааг өнөөг
хүртэл 2002 онд баталсан
хуулиар зохицуулж ирсэн
бөгөөд шинэчилсэн найруулгын
төслийг Засгийн газрын үйл
ажиллагааны хөтөлбөрт туссан
“Хорих ангийн төрөл, дэглэмийг
нээлттэй, хаалттай тогтолцоонд
бүрэн шилжүүлэх, цагдан
хорих байрны нөхцөлийг хүний
жам ёсны эрхэд нийцүүлэх, ял
эдлүүлэх ажиллагаанд цахим

» ЗАСГИЙН ГАЗАР
Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат
АНУ-ын “Гилеад Сайнсес”
компанийн Ази, Номхон
далайн орнууд хариуцсан
захирал Бен Камарк
тэргүүтэй төлөөлөгчдийг
хүлээн авч уулзлаа.
Архангай аймгийн “Элэгний
эмгэггүй Архангай”
төсөлд дэмжлэг үзүүлж,
дэлхийн улс орнуудад
хэрэгжүүлдэг “Хүртээмж”
хөтөлбөрийнхөө хүрээнд
тус компаниас 3000 хүн тун
харвони эм хандивлахаар
шийдвэрлэсэн. Эхний 1000
хүн тун эмийг хэрэглэгчдэд
хүргэлээ.

болон теле хяналтын системийг
нэвтрүүлэх” гэсэн заалттай
нийцүүлэн боловсруулжээ.
Шүүхэд итгэх итгэлийн хам
гийн гол нөхцөл нь шүүхийн
шийдвэр биелдэг байх явдал.
Тиймээс хуулийн төсөл боловс
руулагчид энэ асуудалд гол
анхаарлаа хандуулсан байна.
Шинэчилсэн найруулгын төсөл
300 гаруй зүйл, заалттай бөгөөд
одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж
буй хууль хэт ерөнхий байсныг
илүү нарийвчлан зохицуулж,
хуульчлан баталгаажуулахыг
зорьжээ. Тухайлбал, Шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны
ерөнхий үндэслэл, иргэний
хэргийн талаарх шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа,
Захиргааны болон Зөрчлийн
талаарх шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх ажиллагаа, Эрүүгийн
хэргийн талаарх шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа,
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
алба, Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх байгууллага, түүний
тогтолцоо, чиг үүрэг, алба
хаагчийн эрх зүйн байдлыг энэ
хуулиар зохицуулахаар тусгаад
байна.
Мөн Шүүхийн шийдвэр гүй
цэтгэх ажиллагааг удаашруулж
буй хүчин зүйлийг багасгах,

шүүхийн шийдвэр тодорхой,
ойлгомжтой, биелэх боломж
той байх ёстой гэсэн зарчмыг
баримталсан гэдгийг Ажлын
хэсгийн гишүүд хэлж байлаа.
2012 онд хийсэн судалгаагаар
нэг шийдвэр гүйцэтгэгчид жилд
дунджаар 250-290 гүйцэтгэх
хуудсаар олгогдсон ажиллагаа
оногддог. Энэ нь холбогдох
эрх зүйн актаар тогтоосон
ажлын ачаалал хоёр дахин их
байгааг харуулж байгаа юм.
Тэгвэл шийдвэр гүйцэтгэгчийн
эрх зүйн байдал, нийгмийн
баталгааг сайжруулах, ажлын
ачааллыг тэнцвэржүүлэх, төлбөр
төлөгч, түүний хөрөнгийг эрэн
сурвалжлах ажиллагааг үр
дүнтэй болгох, улмаар энэ
асуудлыг хариуцсан тусгай нэгж
байгуулахаар хуулийн төсөлд
тусгаад байна.
Үүнээс гадна Захиргааны
хэргийн талаарх Шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх журмыг
илүү тодорхой болгохыг зорьж
байгаа аж. Тэрчлэн хохирол
нөхөн төлүүлэх ажиллагааны
үр нөлөөг дээшлүүлэх, хорих
ял эдэлж буй хоригдлын цалин
хөлс, хөдөлмөрт хамрагдсан
байдал, хийсэн хөдөлмөртэй
нь нийцэж байх зохицуулалтыг
оруулжээ.

хэмжээ авч цалин, тэтгэврийн
зээл авахгүй байх нөхцөлийг
бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.
-Төрийн зарим албан хааг
чийн цалингийн зээлийн
хүүгийг бууруулсан энэ арга
хэмжээ бүх арилжааны бан
куудад хамааралтай юу?
-Одоогийн байдлаар Төрийн
банктай гэрээ байгуулсан.
-Арилжааны банкинд нийг
мийн даатгалын сангийн
чөлөөт мөнгөн үлдэгдлийг
хэдэн хувийн хүүтэйгээр
байршуулж байгаа вэ?
-Нийгмийн даатгалын сангийн
чөлөөт мөнгөн үлдэгдлийг зах
зээл дээрх хадгаламжийн дундаж
хүүгээс харьцангуй доогуур

байршуулж байгаа. Монгол
Улсын 2017 оны нэгдсэн төсөвт
нийгмийн даатгалын сангийн
чөлөөт мөнгөн үлдэгдлээс олох
орлогыг 16 тэрбум төгрөг гэж
тооцсон. Гэхдээ Засгийн газраас
яаралтай арга хэмжээ авч энэхүү
орлогын хэмжээг 36 тэрбум
төгрөг болгож, нэмэгдүүлсэн.
Өөрөөр хэлбэл, энэ онд нийгмийн
даатгалын сангийн чөлөөт
мөнгөн үлдэгдлээс олох орлого
20 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэнэ
гэсэн үг. Өмнөх жилүүдэд
нийгмийн даатгалын сангийн
чөлөөт мөнгөн үлдэгдлээс
ийм хэмжээний орлого олж
байгаагүй.

ЭШЛЭЛ

Цэргийн хээрийн сур
галтын Тавантолгой баазад
дэлбэрэлт болж цэргийн
алба хаагч амь үрэгдсэнтэй
холбогдуулан шуурхай арга хэмжээ
авсан. Засгийн газрын яам, агентлагийн эрх зүйн
байдлын тухай хуулиуд болон 2016 оны есдүгээр
сарын 1-нд УИХ-аар Батлан хамгаалах тулгуур
багц хуулиудыг баталсан. Энэ хуулиар Зэвсэгт
хүчний жанжин штаб, цэргийн мэргэжлийн дээд
удирдлагаа хариуцдаг. Зэвсэгт хүчний жанжин
штабын даргыг Ерөнхийлөгч, УИХ-тай зөвшилцөж,
томилдог тусгай эрхтэй субъект шүү дээ. Зэвсэгт
хүчний жанжин штабын орлогч, командлагч,
генерал цолтой том албан тушаалтнуудыг Зэвсэгт
хүчний ерөнхий командлагч шууд томилдог.
Батлан хамгаалахын сайд эдгээр албан тушаалын
цол хэргэмийг нь ахиулдаг, бууруулдаг байсан
бүх эрх ЗХЖШ-т шилжсэн. Тус газар байгууллага,
салбар нэгжийн захирал, дарга офицер гээд бүх
томилгоог хийж, асуудлыг шийднэ. Төрийн албаны
тухай хуульд томилсон эрх бүхий субъект нь арга
хэмжээ авна гэж заасан. Тэгэхээр ЗХЖШ-ын дарга
албан тушаалтнууддаа хариуцлага тооцох ёстой.
Түүний дараа, ажлын хэсгийн дүгнэлт гарахаар
бид энэ асуудлыг тавина.
Батлан хамгаалахын сайд
Б.Бат-Эрдэнэ

-ОУВС-д орохоор тат
вар нэмээд иргэд дуртай
байгаагүй. Гэхдээ Монгол
Улсад ийм их хэмжээний
өрийн болоод хүүгийн дарамт
хүлээгдэж байгаа үед үүнээс
өөр гарц байсангүй. Хэрэв ийм өргүй бол бид
ОУВС-гийн хөтөлбөрт хамрагдах шаардлагагүй
байсан. Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд 7.2
тэрбум ам.долларын богино хугацаанд төлөх зээл
авсан байна. Ирэх наймдугаар сард 1.7 тэрбум,
он гараад “Чингис” бондын эхний төлбөр болох
540 сая ам.доллар төлөх юм. Энэ мэт төлбөрүүд
хүлээгдэж байгаа учраас бид хүссэн, хүсээгүй
ОУВС-гийн хөтөлбөрт хамрагдахаас өөр аргагүй.
Нөгөөтэйгүүр, бид эдийн засгаа өөд нь татъя гэж
байгаа бол төсвийн сахилга баттай болох ёстой.
Орлого, зарлагаа их зөв тооцож, тэнцвэржүүлж
байх хэрэгтэй юм. Ийм учраас ОУВС-гийн
хөтөлбөрт хамрагдах шийдвэр гаргасан. Энэ
хөтөлбөрт хамрагдсанаар урт хугацаанд бага
хүүтэй зээл авах боломж бүрдэж байгаа. Ингэж
байж өр зээлээ шийдэж авах учиртай юм.
УИХ-ын гишүүн
Ц.Дамба-Очир

» АЖЛЫН ХЭСЭГ
УИХ-ын Эдийн засгийн
байнгын хорооноос Эдийн
засаг, нийгмийг 2016
онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн биелэлтийг
хэлэлцүүлэгт бэлтгэх,
шийдвэрийн төсөл
боловсруулах үүрэг бүхий
Ажлын хэсгийг УИХ-ын
гишүүн С.Чинзоригоор
ахлуулан байгууллаа.
» ТОО

95.1

Хувь. Өнгөрсөн оны
байдлаар нийгмийн
даатгалд 43.1 мянган
байгууллага, 2.966.3
мянган даатгуулагч
хамрагдсан байна. Монгол
Улсын нийт хүн амын
95.1 хувь нь нийгмийн
болон эрүүл мэндийн
даатгалд хамрагдаж,
улсын хэмжээнд үйл
ажиллагаа явуулж байгаа
72.2 мянган аж ахуйн нэгж
байгууллагын 60 орчим
хувь нь нийгмийн даатгалд
бүртгүүлсэн байна.
» АТГ
Авлигатай тэмцэх газар
энэ оны нэгдүгээр улиралд
төрийн байгууллагуудаас
ирүүлсэн хувийн ашиг
сонирхлын урьдчилсан
мэдүүлэгт дүн шинжилгээ
хийв. Нэгдүгээр улиралд
нийт 3753 мэдүүлгийг
АТГ хүлээн авсан байна.
Эдгээрээс 824 нь өөр
албан тушаалд шилжин
томилогдох, 2164 нь
албан тушаалын ангилал,
зэрэг өөрчлөгдсөн, 112
нь эрхлэх асуудлын чиг
үүрэг өөрчлөгдсөн, 591 нь
нийтийн албанд шинээр
томилогдох мэдүүлэг
байжээ.
» СОНГОЛТ-2017
Сонгуулийн ерөнхий
хороооноос хилийн
чанадад байгаа иргэдийн
санал авах ажлыг зохион
байгуулах салбар
комиссуудыг байгуулсан
байна. Монгол Улсын
дипломат төлөөлөгчийн
газар байрладаг гадаад
улсад байгаа сонгуулийн
эрх бүхий иргэдээс санал
авах ажиллагааг зохион
байгуулахаар Австрали,
Англи, АНУ, ХБНГУ,
Казахстан, ОХУ, БНСУ,
БНХАУ зэрэг 32 улсад
нийт 45 салбар комисс
байгуулагджээ.

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
Ачаалал их, цалин
бага болохоор
ажиллах
сонирхолтой хүн
бараг байдаггүй
1
Өдгөө нийслэлийн хэмжээнд
142 өрхийн эмнэлэг ажиллаж
байна. Тухайн хорооны хүн амын
тооноос шалтгаалаад хүчин чадал
нь янз бүр. Зарим нь 25 мянган
хүнд үйлчилж байхад 4800
өрхтэй эмнэлэг ч бий. Оршин
суугчдын энэ зөрүү өрхийн
эмнэлгүүдийн хүчин чадал,
үйлчилгээнд шууд нөлөөлдөг
аж. Яагаад гэвэл тэдэнд нэг
хүний жилийн эмчилгээний
зардал гэж 14630 төгрөгийг
улсаас өгдөг. Энэ дүнг хорооны
хүн амын тоогоор үржүүлээд
санхүүжилтээ авдаг. Олон
хүнтэй том хорооны эмнэлэг их
мөнгө авах бол жижигчүүдэд
ирэх мөнгө хаанаа ч хүрэхгүй.
Эндээс л үйлчилгээний ялгаа
гарч ирнэ. Орлого сайтай газар нь
тоног төхөөрөмжөө шинэчлээд,
ажилчдынхаа цалинг ахиухан
тавьдаг бол санхүүжилт багатай
хэд нь байгаа хэдээ хүргэх гэж
үйлээ үзнэ.
Судалгаанаас үзвэл өрхийн
эмнэлгүүд нийт санхүүжилтийн
хээ 70 орчим хувийг ажилчдын
цалин болон татварт, 20 орчим
хувийг ус, халаалт, байрны тү
рээс зэрэг урсгал зардалд өгдөг
байна. Ингээд ердөө 8-10 хувь нь
эмчилгээ үйлчилгээний зардал
болж, бидэнд наалддаг гэсэн үг.
Дэндүү бага байгаа биз.
Мэдээж санхүүжилт хангалт
гүй болохоор эмч нарых нь цалин
өчүүхэн бага. Асар их ачаалалтай
хэрнээ сард 300 гаруй мянган
төгрөг гар дээрээ авдаг гэж ХанУул дүүргийн нэгэн өрхийн эмч
учирласан юм. Тэрбээр “Манай
ачаалал маш их. Уг нь өдөрт
20-25 хүн үзэх нормтой. Гэвч
заримдаа 60-70 хүнд үйлчлэх
тохиолдол ч бий. Хаягийн
бүртгэлгүй хүн маш их. Тэр
болгоныг үзэхээс өөр аргагүй.
Энэ жил цус, биохими, шээсний
шинжилгээ авдаг болсноос
хойш ачаалал бүр их нэмэгдсэн.
Ачаалал их хэрнээ цалин бага.
Би гэхэд л гар дээрээ 300 гаруй
мянгыг л авдаг. Саяхан нэмэгдээд

С.ЦОГТБАЯР ЗУРЖ БАЙНА

Өрхийн эмнэлгүүдийн
өрөвдөлтэй төрх
400 мянга руу дөхсөн. Ачаалал
их, цалин бага болохоор өрхийн
эмнэлэгт ажиллах сонирхолтой
хүн бараг байдаггүй” гэсэн юм.
Мэдээж өрхийн эмнэлгүүд
20 жилийн өмнөхөөсөө огт
дээрдээгүй гэж гүжирдэж бас
боломгүй. Нүдэнд харагдахуйц
ахиц дэвшил цөөнгүй бий.
Тухайлбал, эмнэлгийн байр.
Албаны хүмүүс эмнэлгээр
үйлчүүлж буй иргэдээс сэтгэл
ханамжийн судалгаа авахад
ихэнх нь орчин, нөхцөлийг
сайжруулах хэрэгтэй гэж үзжээ.
Тиймээс шинэ байрны зураг
төсөл боловсруулж, нийслэлээс
санхүүжүүлэн байртай болгох
ажлыг эхлүүлсэн. Үүний
үр дүнд нийт эмнэлгийн 90
гаруй хувь буюу 132 төв шинэ
байранд төвхнөжээ. Гэхдээ
анх төлөвлөсөн зураг төслийг
өөрчилж, өрхийн эмнэлгийг
хороо, цагдаатай хамт нэг
байранд оруулсан болохоор
багтаамж, хүрэлцээ нь хэцүүхэн
гэдгийг эмч нар хэлж байв. Одоо
арваад эмнэлэг хуучин байран
даа чихэлдэж буй. Сүхбаатар
дүүргийн II хороо гэхэд л газар

олдохгүйн улмаас шинэ байртай
болж чадалгүй өдийг хүрчээ.
Мөнгийг нь улс даагаад бариад
өгье гэж байхад газар алга гээд
сууж байгаа нөхдийг яалтай ч
билээ.
Өрхийн эмнэлгийн нэр хүн
дийг унагаж буй өөр нэг зүйл
нь шинэ төгсөгчид. Өдгөө
Монголд анагаахын сургууль
төгссөн шинэхэн эмч суманд
эсвэл өрхийн эмнэлэгт хоёр жил
ажилласны эцэст бусад эмнэлэг
рүү шилжих эрхтэй болдог.
Ингэснээр өрхийн эмнэлгүүд
шинэ эмч нарын дадлага хийх
талбар болж хувирсан юм.
“Эмч нь оношоо мэдэхгүй
байна. Буруу эм бичиж өглөө”
гэх гомдол чухам эндээс эхтэй.
“Өрх, сумын эмнэлэгт ажиллах
хүн олдохгүй байна. Тиймээс
өрхийн эмнэлгүүдийг хүний
нөөцөөр хангах зорилгоор ийм
журам гаргасан юм. Гэтэл энэ нь
өрхийн эмнэлгийн нэр хүнд унах
бас нэг шалтгаан болж байгаа.
Иргэдээс ч гомдол их ирдэг.
Тиймээс шинэ хуулиар үүнийг
өөрчлөх гэж байна. Одоогийн
хуульд зааснаар өрхийн эрүүл

мэндийн төвд мэргэшсэн хүн
ажиллана. Дүүргийн эрүүл
мэндийн төв мэргэшүүлэх
сургалт явуулах юм. Ингэснээр
дөнгөж төгссөн хүүхэд өрхөд
ажиллах эрхгүй болно гэсэн
үг” хэмээн нийслэлийн Эрүүл
мэндийн газрын мэргэжилтэн
Д.Ганцэцэг тайлбарлалаа.

Асуудал удахгүй
цэгцэрч, зөв
голдиролдоо
орно гэсэн
хүлээлт байна
Өрхийн эмнэлэгт тулгарсан
томоохон бэрхшээлийг дурдвал
ийм. Гэхдээ асуудал удахгүй
цэгцэрч, зөв голдиролдоо орно
гэсэн хүлээлт байна. Саяхан
батлагдсан эмнэлгийн тусламж,
үйлчилгээний хууль ийм найдвар
төрүүлсэн. Тодруулбал, ирэх
оноос өрхийн эмнэлгүүд эрүүл
мэндийн даатгалаас давхар

санхүүждэг болох заалтыг
хуульд тусгасан. Мөн зарим
дүүрэг өрхийн эмнэлгийнхээ
урсгал зардлыг хариуцаж байгаа.
Түүнчлэн нэг хүний жилийн
санхүүжилт болох 14630 төг
рөгийг нэмэгдүүлэх саналаа
яаманд хүргүүлээд байгаа юм
билээ. Эдгээр санал дэмжигдвэл
мэдээж эмнэлгийн санхүүжилтэд
дорвитой нэмэр болно.
Түүнчлэн сүүлд гарсан дүр
мээр өрхийн эмнэлэг хамгийн
багадаа 8000 өрхтэй байхаар
тусгажээ. Ийм хэмжээнд хүрч
байж оршин тогтнох боломжтой
гэж үзсэн хэрэг. Тиймээс журамд
нийцүүлэхийн тулд зарим жижиг
эмнэлгүүдийг хооронд нь нэгтгэж
магадгүй юм. Тэр хэрээр зардал
багасч, эмч нарт ирэх ачаалал
буурах нь тодорхой.
“Чингэлтэй дүүрэг өрхийн
эмнэлгийнхээ ус, цахилгааны
зардлыг дааж байгаа. Зардал
багассанаар үйлчилгээгээ иргэ
дэд ойртуулахад дөхөм болно.
Бусад дүүрэгт ч ийм байд
лаар шийдүүлэхээр хөгжлийн
хөтөлбөртөө тусгасан. Арай
батлуулаагүй байна.
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Өрхийн эмч хүн дөнгөж төрсөн
нярайгаас эхлээд 80 настай
буурай хүртэл бүх хүнийг үзэж,
анхан шатны тусламж, зөвлөгөө
өгдөг. Ямар нэг халдварт өвчин,
томуу дэгдлээ гэхэд энэ хүмүүс
л хамгийн түрүүнд нүүр тулж,
уртасгасан цагаар ажилладаг
хэмээн Д.Ганцэцэг мэргэжилтэн
ярьсан юм.
Ийм атал цалин хүрэлцэх
гүйн зовлонгоор энд ажиллах
сонирхолтой хүн олдохоо болих
нь. Үүнийг шийдэхийн тулд
санхүүжилтийг нь зайлшгүй
нэмэх шаардлагатай. Хэрэв
өрхийн эмнэлэг сайжирвал
иргэд заавал хоёр, гуравдугаар
шатлалын эмнэлэг бараадах гэж
үйл, тамаа эдлэхгүй шүү дээ.
Муу нэр, луу данстай өрхийн
эмнэлгүүдийг дэмжих хөтөлбөр
бодит ажил болоход ойртсон
нь сайшаалтай. Одоо яамны
зүгээс бодлогоор дэмжээд,
шаардлагатай дүрэм журмыг
нь яаралтай батлаад өгвөл
иргэд талархах болно. Өрхийн
эмнэлгээсээ өндөр зэрэглэлийн
үйлчилгээ авахыг хүн бүр л хүснэ
биз дээ.

4

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

2017.04.21, БААСАН ~ №074 (620)

Судлаачийн үг

Орос руу ваххабизм нэвтэрcэн түүх
Олхонуд Баярхүү
проф.
Санкт Петербург хотын мет
ронд Кыргызийн иргэн бөмбөг
дэлбэлж, амиа золиослон тер
рорист халдлага үйлдсэн учир
шалтгааныг судлаачийн өнцгөөс
тайлбарлав.
“Чи Аллахад итгэдэггүй учраас
бид чамайг үзэн ядна! Чиний
иргэний, либерал нийгэм чинь
Ал
лахыг хориглодог учраас
бид чамайг үзэн ядна”-энэ бол
Орос дахь мусульманчуудын нэг
хэсгийнхний байр суурь. Чече
нийн дайны уриа, Дагестаны
террористуудын эрхэмлэдэг зүйл
нь энэ лоозон. Орос бол “Бүх дэл
хийн халифат”-ын эрэлхийлэх,
тэлэх шинэ тавцан, шинэ талбар.
Сири дэх Оросын цэргийн
оролцооны тухай ОХУ-ын Батлан
хамгаалахын сайд Сергей Шойгу
“Оросын цэргийнхэн Сирид 35
мянган боевикуудыг хөнөөлөө.
Орчин үеийн 162 төрлийн зэвсгээ
хэрэглэж туршлаа” хэмээсэн.
Хоёр туйлын хоёр үзүүр дээр
хэлэгдлээ. Туйлшрал гэж яг энэ.
Нэг нь устгана, үгүй ядахдаа
уусгана гэх, нөгөөх нь цэрэг
хөдөлгөөнөөр Сирид тэднийгээ
авлаж байна. Орос яг иймдээ
тулсан.
Эдүгээ ОХУ-ын төв, умард
хоёр нийслэлийг хамруулсан
хэд хэдэн субъект, бүс нутагт
лалын экстремизм хүчтэй тар
хаж, үндэсний аюулгүй байдалд
нь нөлөөлөх хэмжээнд очсон.
“Арабын хавар”-тай яг давх
цаад Татарстан, Поволжье хавьд
лалын суртлаараа хошуучилж

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

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын СУГАРМАА
Утас. 99903584
РЕДАКЦИ

Улс төр, нийгмийн мэдээллийн алба
Эдитор Б.Гандолгор
Утас. 99901483
Эдийн засаг, бизнес мэдээллийн алба
Эдитор Б.Баяртогтох
Утас. 99901532
Гадаад контент, соёл энтертайнментын алба
Эдитор Р.Оюунцэцэг
Утас. 99901621
ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА

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

Дугаарын удирдагч
Л.Сугармаа

00620

эхэлсэн юм. 2012 оны долдугаар
сард буюу мусульманчуудын
Рамадан сарын баярын өмнөхөн
Татарстанд болсон аллага лалын
туйлшрал ямар хэмжээнд очсоны
нотолгоо болсон юм. Өмнө нь ийм
хэрэг ахуйн хүрээнд, эрүүгийн
гэмт хэргийн шинжтэй гардаг
байсан бол тэр өдөр улс төрийн
зорилгоор зохион байгуулагджээ.
Татарстаны мусульманчуудын
оюун санааны нэг удирдагч
В.Якупов алагдаж, тус улсын
их хамба муфтий И.Фаизов
алагдахаа шахаж, хүнд шарх
авсан юм. Поволжье нутагт умард
Кавказын сөргөлдөөн өрнөж
эхэлсний нотолгоо энэ аллага
болжээ. Зүгээр нэг мусульман
байх нь хангалттай биш,
харин түүнийг зориуд түгээх
хэрэгтэй, энэ хэрэг дээр хойрго
ажиллавал. Мөн ваххабитуудыг
дэмжихгүй бол эдэн шиг болно
шүү гэдгийг Оросын нийгэмд
мэдрүүлснээрээ энэ аллагын
онцлог байв. Нөгөөтэйгүүр ла
лын радикализмын хүч нөлөөг
Оросын орон нутгийн эрх бариг
чид үнэлэх чадваргүй гэдгийг
харуулжээ.
Нэг мэдэхнээ Орост лалын
суннитын урсгалын хамгийн
болохгүй нөхөд ороод ирчих
сэнийг тэр үед л мэджээ. Тэр
нь ваххабизм, салафизм, панис
ламизм юм.

ОХУ-ын
хил дотор
шариатын
хууль
цэцэглэсэн
“Универсиад-2013” олон улсын
тэмцээнийг зохион байгуулах гэж
ОХУ-ын төр-засаг дээд зэргийн
бэлэн байдал зарлаж, ёстой нэг
чардайсан даа. Универсиадын
нийслэл Казань хот терроризмын
бодит аюул дор байлаа.
Ингэхэд хэн, ямар учраас
Татарстаныг сонгож авсан бэ?
Газар зүйн хүчин зүйл үүнд
нөлөөлжээ. Ижил-Уралтай Умард
Кавказ шууд хил залгадаг нь үүнд
нөлөөлсөн. Чухам Поволжье
нутагтай тун ойрхон Доку
Умаровын “Имарат Кавказ”
хэмээх ваххабит төр-улс цаасан
дээр байж байв. Умаровоос айлт
гасан сургааль үйлчилж байв. Тэр
нь энэ аллага гэнэ. Кавказын
можахедууд Поволжьед хижра
(шилжин суурьших) гэгчийг
хэрэгжүүлэн “Вилает ИдельУрал” гэдэг улс буй болгохын
төлөө татар-мусульманчуудыг
зэвсэгт жихадад босгохыг Ума
ров уриалаад удаж байв. ХХ
зууны эхээр Казанийн хаант
улсын хил дотор татарчуудын бие
даасан улс буй болгох оролдлого
гарч байсан түүх давтагдана
хэмээн радикал мусульманчууд
үздэг. Тиймдээ ч орон нутгийн
үндсэрхэг үзэлтнүүд XXI зуунд
ваххабитуудад өгөөш болжээ.
Имарат Кавказ гэдэг нь хэд хэдэн
вилаеттай (холбооны улсын нэг
хэсэг мэт) байх ба вилает болгон
нь Амир (цэргийн удирдагч)
гэгч “хаан”-тай байх ёстой аж.
Поволжийн бүс нутгуудаар
мечетүүдэд Кавказын иргэд
олноороо шилжин суурьшсан,
нийгэмд тэдний нөлөө аажмаар
бэхжиж буй дүр зураг харагдана.
Тэд тийшээ очмогцоо хувийн
хамгаалалтын агентлаг гэдгийг
байгуулж, зэвсэглэж, дараа нь
татар залуусын дунд дагват
(тархи угаалт) гэдгээ хийж эхлэх
ба лалын шашинаа номлоно.
Татарстаны сүм мечетүүд радикал
исламизмын үзэл суртлын индэр
болон хувирч, маш олон залуус
тийшээ татагдана. Улмаар тар
хиа угаалгасан татар залуус
Умард Кавказ руу явж цаашдын
ажиллагаанд (жихад) оролцдог.
Тэдний туршлагажсан нь Сири
рүү мордоно, эсвэл Татарстан
даа эргэж очно. Оросын бусад
нутгаар тархана. Татарстаны
ваххабитуудын сургалтын төв нь
Набережные Челны (1982-1988
онд “Брежнев хот” гэж нэрлэж
байсан) хотод ажиллаж, шакирд
буюу амиа золиослогчдыг бэлт
гэж байдаг механизм бүрдсэн
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тухай Ерөнхийлөгч В.Путин
хүлээн зөвшөөрч байлаа.
Ах дүү Ичкер рүү зочлох
татарчуудын цуваа ч тасрахаа
байжээ. Шашны зорилгоор очсон
дээд хэмжээний төлөөлөгчдөөс
гадна мөргөлчид нэрээр олон
арван залуус цувах аж. Тэд
эргэж нутагтаа ирээд мечетүүдэд
номлол айлдаж, багшилна. Сурах
бичгүүд Саудын Арабаас үй
олноороо очно. Шариатын хууль
зөрчвөл гар хөлийг нь тасдахаас
эхлээд нөхрөө мэхэлсэн эхнэрийг
чулуугаар цохиж алах тухай
номлол (худуд гэх шийтгэл)
бүхий ном цувах нь тэр. Буруу
номт христианчуудыг лүд барам
болгож дүрсэлсэн ном, хэвлэл
захаас аван хөглөрнө.
Саудын Арабт их сургууль
дүүргэсэн Р.Юнусов гэгчийн
удирдлага дор Нижнекамск хотод
Рисаля хэмээх томхон шашны
сургууль ажиллаж лалын шашны
номлогч багш нарыг олноор нь
бэлтгэж, боловсролын үнэмлэх
олгож байна. Нижнекамскийн
мухтасибат гэх залуучуудын
байгууллага төгсөгчдөө шууд
Кавказ руу илгээх ба тэд Саид
Бурятский хэмээх террористын
удирдлагаар ажиллаж байсан
баримт ил боллоо.
Татарстан руу хөлхөх лалын
зочдын тоо ч тоймоо алджээ.
1980-аад онд Афганистанд
зөвлөлтийн цэрэгтэй тулалдах
хөлсний саудын цэргийг элсүүлж
явсан Ахмад Фарид Мустафа
гэгч Юнусовын урилгаар тэнд
очиж татар залууст лекц уншиж
хүндлэгдээд авсан.
Нижнекамск дахь Рисаля
медресийн шашны сургуулийн
үйл ажиллагаанд саад
учруулсан хэргээр В.Якупов,
И.Фаизов нарыг 2013 онд
цээрлүүлсэн гэх мэдээлэл буй.
Р.Юнусовтой Нижнекамск
хотын тухайн үеийн дарга
А.Метшин, түүний ах Казань
хотын дарга асан И.Метшин
нар саяхан болтол найрсаг
харилцаатай байв. Саяхны
энэ байдлаар бол Татарстаны
дээд элит хэсэг нь ваххабит
имамуудынхаа нөлөөнд байдаг
юм болов уу гэсэн дүгнэлтийг
Оросын зарим судлаач хийжээ.
Алуулсан Якупов ч энэ талаар
сэрэмжлүүлэг үлдээсэн байх
аж. Татарстаны банк, бизнес,
ТББ-уудын зарим төлөөлөгч
ваххабит шашны байгууллагаас
санхүүжиж, лобби бүлэг бий
болгож, Ваххабит холдинг гэх
санхүүгийн группт ажиллаж
байлаа.
Казанийн ойролцоох Высо
когорский дүүрэгт “шахидын
тэлээ бүс”-ний дэлбэрэх бөм
бөг үйлдвэрлэдэг лаборатори
ажил
л аж байсныг аюулаас
хамгаалахынхан илрүүлсэн. Та
тарстаны ваххабизм милитарист
хэлбэр рүүгээ шилжлээ хэмээн
тэр үед дүгнэж байв.
Ингуш-Дагестаны сценар
давтагдах магадлал өндөр байна.
Үүнд харьцуулалт хийж болох
мэт. Умард Кавказад 15-20
жилийн өмнө, тухайлбал, 1998
онд анхны аллагаар тэргүүн
муфтийгаа цааш харуулж,
дараа нь 50 муфтийг толгой

дараалан хядсан. Түүнээс хойш
олон ч имам амиа алдсан даа.
Уламжлалт, аядуу исламыг
баримтлан дагасныхаа төлөөсөнд
тэд ваххабит салафитуудын
заналт дайсан болж хувирсан бол
2012 онд Татарстанд ваххабитууд
мөн тийм түүхийг давтаж
эхнийхээ имам-ханафитуудыг
(В.Якупов, И.Фаизов) хөнөөсөн
нь тэр юм. Ингээд алаад байвал
эцэст нь имам-салафитыг гаргаж
ирнэ хэмээн тооцоолжээ. “Лалын
хөрөнгө оруулалт” гэгчээр
ОХУ-ын хил дотор шариатын
хууль цэцэглэсэн лалын төрулс буй болгох нь тийм цуврал
аллагуудын эцсийн зорилго аж.

Алтанбулаг-Хиагтын
цаахна, энхрий
ялдам сэтгэлт орос
ах нарын маань гал
тогоонд өрнөж буй
Сири дэх хэрэг явдал ба
Оросын мусульманчуудад
түүний үзүүлэх нөлөө гэх маш
том сэдэв Орост хэлэлцэгдсээр
өнөө хүрлээ. Арабын хувьсгалын
дуулиан Оросын лалын бүс
нутгуудаар хүчтэй нөлөөлж,
үр дүнд нь хэдэн мянган “орос
иргэн” Сирид жихадист болж
байлдаж байгаа харагдлаа.
Сири дэх бослого тэмцэл зургаа
дахь жилдээ (2011 оноос)
үргэлжилж, Сирийн босогчдын
талынхан гэх сүрэг хүн Орост
бий болж, электрон шуудангаар
босогчидтой эв санааны нэгдлээ
илэрхийлсэн захидал мессеж
тасрахгүй байгаа нь төр-засгийг
түгшүүлэх хэмжээнд очжээ.
Сири бол Иранд цохилт өгөх
өрнөдийнхний түшиц газар

төдийгүй, хэтдээ Арабын
хаврыг Ойрхи Дорнодоос Төв
Ази, Азербайжан, Повольже,
Кавказ руу халдварлуулах гол
бааз нь болно хэмээн Оросын
философич эрдэмтэн В.Уланов
анхааруулж бичжээ. Байгалийн
хий-газрын тосны хүчин зүйл
ч энд нэн их хамаатай гэнэ.
“Оросын газрын тосоор баялаг
бүс нутаг-Татарстан, Башкортос
тан, Чечень рүү Арабын хаврыг
ийнхүү шилжүүлэх нь исламис
туудын хувьд нэн чухал. Хэрэв
Сири унавал, залгаад Иран,
дараагийн ээлжинд Оросыг уна
гахыг зорилгоо болгоно” хэмээн
тэрбээр тэмдэглэжээ.
ОХУ албан ёсоор Б.Асадын
Засгийн газрыг дэмжиж, цэр
гээр туслан байлдана. Гэтэл
Дамаскийн Засгийн газрын эсрэг
тэмцэж буй ваххабитуудтай
Оросын мусульман залуус эв
санааны нэгдлээ интернэтээр
илэрхийлж, Повольже, Умард
Кавказын радикал-исламистууд
Сирийн боевикуудыг илэрхий
дэмжиж, бүр цэрэгт нь элсэгдэн
хэрэг дээрээ ОХУ-ын Засгийн
газрын эсрэг дайтна. Хэтдээ
Оросын мусульманчууд төр
засгийнхаа эсрэг ОХУ дотор
Сирийн исламистуудын адил
тэмцэлд босохыг тэд уриалан
дуудна.
Казанид бөөнөөрөө мөргөл
залбирал хийх явцдаа “Шамд
дарангуйлагчийн эсрэг тэмцэлд
босч буй ахан дүүсийнхээ
төлөө” мөргөж, Казанид Хизбут-Тахрирын гишүүд цуглаан
зохион байгуулж, Аль-Каеда,
“Лалын улс”-ын дайчидтай эв
санааны нэгдлээ илэрхийлсэн
явдал ч гарчээ. Татарстаны
хууль ёсны тусгаарлагч Засгийн
газрыг түлхэн унагахыг уриалах
явдал ч мэр сэр үзэгдэх болжээ.
Энд “Шам” гэдэг нь Сирийг
хэлж байгаа хэрэг. Дагестанд

мөн ийм үйл явдал үе үе
өрнөдөг. Зарим мэдээгээр Сири
дэх мухажируудын батальон,
мухажируудын бригад, лалын
бригад, Шам, Булгарын жамаат,
Жейшуль Мужахеддин валь
Ансар гэх зэвсэгт отрядад хэдэн
мянган эрээн цоохор “орос
дайчид” тулалдаж байгаа ба
тэдний ихэнхи нь Талибаны
эгнээнд Пакистанд сургуулилж,
Афганистанд Америкийн цэрэг
тэй тулалдаж явсан туршлагатай
дайчид байна. Асадын эсрэг
зэвсэгт тэмцэлд Оросын хэдэн
мянган шилдэг ваххабит эр
байлдаж, тэдний дотор Булгарын
жамаат гэх зэвсэгт дайчид ч
зонхилж байсан. Сири дэх “орос
дайчид”-ыг Ингушетийн Дауд
Халухаев, Татарстаны Айрат
Вахитов (Салман Булгарский гэх
давхар нэртэй) нар командалдаг,
тэр Халухаев нь 2013 онд
алагдсан ч Татарын боевикууд
Сирид үргэлжлүүлэн тулалдсаар
байгаа. Сирид тулалдаж дуусаад
байл
дааны хур туршлагатай
тэд эх орондоо (ОХУ) эргэж
ирдэг. Мөн Татарстанд нууцаар
ажиллаж буй ваххабитуудтай
нийлдэг, Поволжьед үйл
ажиллагаагаа эхлүүлдэг, ийм
нэгэн сүлжээ үүсгэжээ.
Татарстаны дотоод дахь араб
шашны цөөнх гэж бас нэг ноцтой
аюул занал бий болжээ. Одоогоор
хэдэн зуун араб тэнд аж төрдөг,
ихэнхи нь Иракийн арабчууд, мөн
Йемен, Палестин, Сири, Ливан,
египетийн гээд жагсаавал мэр сэр
бий. Тэдний ихэнхи нь Сири дэх
сөрөг хүчний босогчдыг дэмждэг,
Асадын “шиит-алавит-христиан
дэглэм”-ийг унагахыг уриалдаг.
Ингэхэд энэ явдлууд олон мянган
бээрийн цаана, өөр тивд болж буй
хэрэг бус, Алтанбулаг-Хиагтын
цаахна, энхрий ялдам сэтгэлт
орос ах нарын маань гал тогоонд
өрнөж буй үйл явдал!

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тендер шалгаруулалтын нэр: Бульдозер нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-03/2017-01

Огноо: 2017-04-20

“ДЦС-4” ТӨХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Бульдозер нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн
тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй
нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50000 төгрөгийг Хаан банк 5038008126 тоот дансанд тушаасан
баримт авчран худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор
хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: 2015, 2016 онуудын жил бүрийн борлуулалт нь санал болгосон
үнийн дүнгээс багагүй байх
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерийн
санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан: 2015 он, 2016 оныг ирүүлэх
Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл: 2 жил
Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл: Шаардлагатай
Тендерийн хамт 2%-ийн тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2017 оны 05-р сарын 22-ны 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд
оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 05-р сарын 22-ны
өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Улаанбаатар хот. Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо “ДЦС-4 ТӨХК-ий байр
3 давхар 312, 313 тоот өрөө Утас 7018-1309 7000-1357 7017-1357
Факс 7018-1309 7000-1357
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Залуус
Африк руу
явахад хүмүүс
“Аймар уу” гэж
асууж байсан.
Би ерөөсөө
айгаагүй. Гэхдээ
Кени улсаас
Танзиани улс
руу нутгийн
иргэдтэй
автобусаар
явж байхад
хүмүүс энд
тэндээс миний
үсийг зулгаасан
юм. Тэр үед
“Би юу хийж
байна аа. Энэ
автобус намайг
Танзиани руу
хүргэх болов
уу” гэж тэрхэн
хооронд
бодсон.

Н.Байгалмаа: Тэмээгээр
дэлхийг тойрно

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

Өөрийнхөө хаана
явааг мэдэрч, алдаа
оноогоо дэнсэлдэг
1
Нэг талаар тэднийг дэмжиж,
нөгөөтэйгүүр өөрийн хоббиг
дагаж байгаа хэрэг” хэмээн ярих
бүсгүй бол “Offroad Mongolia”
компанийн гүйцэтгэх захирал
Н.Байгалмаа юм. Тэрбээр
дэлхийн 28 орноор аялж, долоон
тивийн ноён оргилын хоёрт нь
авирчээ. Түүнийг тодорхойл гэвэл
омголон, бардам монгол эмэгтэй
гэж эргэлзэхгүй хэлнэ. Үүнийгээ
ч тэрбээр алхам тутамдаа
илэрхийлдэг. Нүүдэлчин ахуйгаа
дээдэлж, хаана ч явсан монгол
гэдгээрээ бахархаж, үргэлж
үндэсний дээл хувцас тэргүүтнээр
гоёж, үр хүүхдэдээ үлгэрлэхийг
хичээнэ. Түүний ойрын зорилго
нь долоон тивийн ноён оргилд
мөрөө үлдээх. Харин хамгийн
том мөрөөдөл нь Торгоны замыг
тэмээгээр гаталж, дэлхийг
тойрох юм. Ингээд түүний
өвөрмөц, гайхалтай ертөнцөөр
аялцгаая.
-Таны хамгийн сүүлийн
аялсан орон хаанах вэ. Ямар
сонинтой ирэв?
-Африкийн булангаас эхэлье.
Эрчүүд нь мамбай хэмээх зэвсгээ
бариад ан хийж байгаа Масаи
үндэстний тухай зураг байна. Мөн
араатны хаан арслан Симбагийн
баримлыг авч ирсэн. Саяхан
Африк тивийн Климанжаро
хайрхны ноён оргилд гарчихаад
ирлээ. Уулын аяллаа найман өдөрт
дуусгаад, үлдсэн дөрвөн өдөрт нь
хоёр малайз найзтайгаа сафари
аялалд явсан. Би малчин айлын
хүүхэд. Хурга ишигнээс өөр
ойлголтгүй миний хувьд зурагтаар
үзэж байсан арслан, заан, анааш
зэрэг амьтныг тийм ойроос харна
чинээ төсөөлж байсангүй. Африк
тив миний хоёр дахь ноён оргил
байлаа. Үүнээс өмнө Кавказын
уулсын орчим байрладаг 5642
метрийн өндөртэй Элбрус
хайрхны оргилд гарсан. Африкт
очих үеэрээ олон улсын уулчидтай
нэгдэн Климанжаро тосгоны
сургуульд сурч чадахгүй байгаа
11-ээс доош насны хүүхдүүдэд
бүтэн нэг жил хөдөлмөрлөж олсон
мөнгөө хандивласан шүү.
-Та өөрийгөө малчин айлын
хүүхэд гэлээ. Хаана төрж өссөн
бэ?
-Би Увс аймгийн Өмнөговь
сумынх. Намайг жаахан байхад
манайх нэгдлийн мал малладаг
байсан юм. Ингээд 1990-ээд онд
зах зээлд шилжиж, хувьчлал
эхлэх үед аав, ээж маань сумандаа

жижигхэн дэлгүүр нээснээ одоо
хүртэл ажиллуулж байгаа. Би
зургадугаар анги хүртлээ мал
маллаж өссөн. Аравдугаар
ангиа төгсөөд Улаанбаатарт
ирж, ИЗОИС-ийн Олон улсын
харилцааны ангид орсон. Оюутны
эхний хоёр жил миний хувьд
там шиг л өнгөрсөн. Хөдөөний
оюутанд тохиолддог бүхий л
зовлонг амссан. Манай ангийнхан
боломжийн айлын хүүхдүүд
байлаа. Хөлд нь чирэгдэнэ. Би
гэдэг хүн тэнд сураггүй. Хоёр
дахь жилдээ гэрийнхэндээ
“Ерөөсөө миний чиглэл биш
юм. Би өөрийгөө олохгүй байна”
гэж хэлтэл аав маань чи хэл ам
сайтай юм чинь сэтгүүлч, эсвэл
хуульч болбол яасан юм гэсэн.
Тэгэхээр нь ИЗОИС-ийн Олон
улсын аялал жуулчлалын ангид
орж, амжилттай төгссөн.
Хамгийн гол нь би дунд
сургуульдаа маш идэвхтэй
хүүхэд байлаа. Манай ангид
англи хэл орж эхлэхэд хүүхдүүд
дөнгөж хоёр, гуравдугаар бүлэг
дээрээ явж байхад би хэдийнэ
түрүүлж дуусгаад, үүндээ онгирч,
эрддэг байв. Ингээд хоёрдугаар
дамжаанаасаа “Tseren tours”
компанид хөтөчийн шалгалт өгч,
тэнцээд орчуулагчаар ажиллаж
эхэлсэн. Эндээс л миний амьдрал
орвонгоороо эргэж, өөрөө
өөрийгөө олсон гэхэд болно.
Үүнээс хойш Монголын аялал
жуулчлалын салбарт 10 орчим жил
ажиллаж, сүүлийн дөрвөн жилд
“Offroad Mongolia” хэмээх өөрийн
компанийг үүсгэн байгууллаа.

Өөрөө эх оронч
байж, үр хүүхдээ
тийм болгож
өсгөх бодолтой
-Монголынхоо ноён орги
луудыг дуусгасан уу. Анхны
аяллын дурсамжаасаа хуваал
цаач?
-Хамгийн анхны аялал 2008
онд Увс аймгаас эхэлсэн юм. Би
хөтөчийн сургалтдаа суучихаад
нэлээд хэдэн өдөр хүлээсэн. Эцэст
нь наадмын өглөө 06.00 цагийн
орчимд ажилд авсан компаниас
маань залгаад, манай нутаг руу
аялалд гарч байгааг дуулгасан.
Хөл газар хүрэхгүй баярласан
гэж. Хотоос бас нэг хөтөч ирнэ
гэж дуулаад, тухайн үед сургалтад
хамт сууж байсан залуусын нэгийг
байх гэж таамаглаж байв. Гэтэл
миний дээр үед зүс таньдаг байсан
хүн хүрээд ирэх нь тэр. Тэр нь одоо
миний гэр бүлийн хүн байсан.

Оюутан байхдаа найз охинтойгоо
хажуу өрөө түрээсэлдэг байв.
Хавар гадаа сууж нарлана. Тэр
үед хэдэн залуус байрны үүдэнд
сагс тоглодог байсан юм. Тэдний
нэг залуутай мэнд мэдэлцэхээс
илүү гардаггүй байв. Гэтэл хэдэн
жилийн дараа түүнтэй дахин
таарч, Увс аймгаар хоёр сарын
хугацаатай аялалд гарсан даа.
Ингэж гэр бүлийн хүнтэйгээ дотно
танилцаж, амьдралаа зохиосон.
Очиж үзээгүй тоотой хэдэн сум,
баг л байна уу гэхээс биш эх орноо
бүтэн тойрсон. Уулын спортыг
хөөж эхлээд ч гэсэн Монголынхоо
бүх ноён оргилыг дуусгаж, одоо
дэлхийн оргилд авирч явна.
Ирэх аравдугаар сард Өмнөд
Америкийн Аконкагуа оргилд
гарахаар төлөвлөсөн.
-Уулын спортод яагаад дурлах
болов. Оргил дээр гарах тэр
мөчид ямар мэдрэмж төрдөг вэ?
-Манай Увс аймаг их уулархаг.
Манай нутаг Цамбагаравтай
ойрхон. Би ерөөсөө л ууланд
дуртай, хайртай хүн. Яагаад ч юм
соронзон мэт татагдчихдаг. Бүр
донтой болчихсон гэдгээ хүлээн
зөвшөөрч байгаа. Ээжийн маань
санаа нь зовж, надад уурлаж
нэг, учирлаж нэг хэлнэ. Би “Та
чимээгүй л байж бай. Хүүхэд чинь
чадна гэж байна шүү дээ” гээд л
яваад өгнө. Хамгийн анх Алтай
таван богдод очоод мэлмэртэл
уйлж байсан маань санаанаас
гардаггүй юм. Хэн ч тэр сайхан
уулыг хараад огшиж, омогшиж,
уйлахгүй байхын аргагүй.
Ярихаар бас уйлах гээд байх
юм. Би угаасаа л сэтгэл хөдлөл
ихтэй хүн. Монгол нутаг маань
тэр чигээрээ гайхамшиг. Монголд
байхгүй юм гэж нэгээхэн ч үгүй.
Цэлийсэн говьд ганцаараа, чиний
жижигхэн майхан юу ч биш юм
шиг санагдах тэр мэдрэмж ямар
агуу гээч. Уулын оргил дээр
гарсан хүн бодлоо цэгцэлдэг. Хүн
шатар тоглохоороо гурав дөрвөн
нүүдлийн цаадахыг хардаг шиг
уулан дээр гарсан хүний нүдний
өмнө бүх зүйл зурайж, өөрийнхөө
хаана явааг мэдэрч, алдаа оноогоо
дэнсэлдэг.
-Танилтай бол талын чинээ
гэдэг. Та олон газраар аялж
явдаг хүн олон найзтай биз?
-Монголд аяллаар ирсэн
хүмүүст би сэтгэгдэл төрүүлж,
сайн үйлчилж чадвал эргээд
гэртээ урьдаг юм. Энэ боломжийг
ашиглан гаднын улс орнуудыг
үзчихнэ. Хүний амьдралд өнгө
нэмдэг зүйлүүдийн нэг бол яах
аргагүй нөхөрлөл. Ах дүүгээс илүү
сайн найз, танилууд амьдралыг
утга учиртай болгодог. Олон орны
маш олон найзтай болсон. Одоо
ч гэсэн манайд Англиас хоёр хүн
зочлон ирсэн байгаа. Нэг нь эх

орноосоо гараад 30 жил дэлхийг
явганаар тойрон аялж байгаа хүн.
Нөгөөх нь Английн урд зүгийн
нутгийн баатруудын удмын
гаралтай хүн. Маш омголон,
гарал үүслээ ярьж, омогших
дуртай. Тэр хүйтэн Сибирийг
явганаар туулсан. Эндээс Хятад,
Непал, Төвөдийг зорино. Мэдээж
зорилготой аялж яваа. Хэрэв
аяллаа амжилттай дуусгавал ивээн
тэтгэгчдийн зүгээс мөнгө өгч,
Непалын газар хөдлөлтөд өртсөн
хүүхдүүдэд түүнийг хандивлах
юм.
-Долоон ноён оргилоос гадна
хамгийн том мөрөөдөл тань юу
вэ?
-Австрали залуу Монголоос
Европ руу аль хэдийнэ мориор
аялчихсан. Тиймээс 2019-2020
онд аялагч найз нартайгаа нийлээд
тэмээгээр Европ руу аялах хүсэл,
мөрөөдөл тээж байна. Дээр үед
Ази, Европын орныг холбосон
Торгоны замын нүүдэл, тэмээн
жингийн цуваа шиг яагаад аялж
болохгүй гэж гэсэн бодол төрсөн.
Монголоос гараад Англи хүртэл
аялах нэг жилийн төлөвлөгөө
хэдийнэ гарчихсан. Хамгийн гол
нь аяллын баг маш чухал. Аялалд
гарна гэдэг асар өндөр эрсдэлийг
дагуулдаг. Тиймээс бүх зүйлээ
төлөвлөөд, нэг л өдөр гарна. Чи
ер нь удахгүй сонсох байх, миний
талаар. Би их галзуу. Бас эрсдэлтэй
зүйлд дуртай. Яагаад ийм гэдгээ

мэдэхгүй. Ямар ч байсан бусад
эмэгтэйчүүдээс жаахан өөр гэдгээ
мэднэ.
-Нүүдэлчин ахуй соёлоо дээ
дэлдэг гэдгийг тань хоймортоо
залсан Жанрайсиг бурхан, араг,
тулга, ташуур гээд Монголын
ахуйн эдлэлээс анзаарлаа. Энэ
тухайгаа ярихгүй юу?
-Хүн хаана ч очсон хаанаас
гаралтай вэ гэдгээ мартаж, бас
гээж болохгүй. Даяарчлагдаж
байгаа энэ нийгэмд эх соёл,
үндэс угсаагаа гээчихвэл хэн
ч биш болно. Монгол хүний
үнэт зүйлийг би хэрхэн авч
үлдэх үүргээ гүйцэтгэж байгаа
хэрэг. Өөрөө эх оронч байж, үр
хүүхдээ тийм болгож өсгөе гэсэн
бодолтой. Манай охид хотод өсөх
байгаа ч монгол ахуй соёлыг сайн
мэднэ. Мөн миний аяллын үнэнч
хамтрагчид.
Би гэртээ тавилга авахыг нэг их
боддоггүй. Учир нь хүүхдүүдэд
тоглож наадах орон зай хэрэгтэй
шүү дээ. Дээрэс нь өөрийн хоббиг
орхигдуулахгүйн тулд аялсан
газар бүрээсээ дурсгалын зүйл
цуглуулах дуртай. Жишээлбэл,
манайд Торгоны замын олдворууд,
Монголын өнцөг булан бүрээс
авчирсан чулуу байна.
-Аялж явахад эрсдэл
тохиолдож байв уу. Хамгийн
аймшигтай санагдсан аялал
хаана таарсан бэ?
-Африк руу явахад хүмүүс

“Аймаар уу” гэж асууж байсан.
Би ерөөсөө айгаагүй. Гэхдээ Кени
улсаас Танзани улс руу нутгийн
иргэдтэй автобусаар явж байхад
хүмүүс энд тэндээс миний үсийг
зулгаасан юм. Тэр үед “Би юу
хийж байна аа. Энэ автобус
намайг Танзани руу хүргэх болов
уу” гэж тэрхэн зуур бодсон.
Тэгээд л “Болохгүй шүү, муухай
юм бодохгүй” гээд л өнгөрсөн дөө.
Мөн Элбрус ууланд гарах үеэр
манай багийн өмнө явж байсан
залуу хөл алдаж, амь эрсэдсэн.
Тийм зүйлийг нүдээр харах маш
хэцүү байсан.
Хамгийн аймшигтай газар
Энэтхэг. Тэр үед би Европоос найз
нартайгаа нэгдэн, Энэтхэгийн
хамгийн өндөр ууланд очиж
шинэ оноо гаргахаар үр хүүхдээ
орхиод явсан байсан юм. Хоёр
өдөр Далай ламын айлдварт
суухдаа хоолны хордлогод
орчихсон. Ингээд маш үнэтэй
аяллаа цуцлахаас өөр аргагүй
байдалд орлоо. Эмнэлэг хайгаад
олдохгүй. Миний байрласан газар
Энэтхэгийн төвийн буудал байсан
ч үнэр танар нь авах юмгүй. Би
чинь хэр баргийн юмыг тоодоггүй
хүн. Сүүлдээ онгоцны буудалтай
хамгийн ойрхон, цэвэрхэн
буудалд 10 орчим хоног өндөр
халуурч хэвтсэн. Энэ үе их хэцүү
байсан.
Үнэндээ Энэтхэгийн гурван
тэрбум хүн яг л хог шороо
шиг амьдардаг юм билээ. Тэнд
цэвэрхэн гудамж гэж огт байхгүй.
Таж Махалтай хамгийн ойрын
гудамж хүртэл хогтой. Үхэр
мал нь хутгалдаад, ядуусын
хорооллын амьдрал нүд халтирам.
-Хэрэв ангиа солиогүй, эсвэл
хөтөчийн шалгалтад тэнцээгүй
байсан бол таны амьдрал ямар
байх байсан бол?
-Тэр тухай бодож байсан. Би
хотын хүн биш. Хэрэв тийм байсан
бол сургуулиа төгссөн ч малчин
л болох байсан болов уу. Мэдээж
эмэгтэй хүний хувьд үнэртэй ус,
даашинз сонирхоно. Гэхдээ хүний
мөн чанар хамгийн чухал. Миний
мөн чанар бол хөдөө орон нутаг.
Тэндээ очихдоо би тав тух, амар
амгаланг мэдэрдэг.
-Таныг хог хаягдал цэвэрлэх
төсөл боловсруулж байгаа гэж
дуулсан. Энэ тухай сонир
хуулахгүй юу?
-Бидний хүүхдүүд өсөж торниж
байгаа Улаанбаатар хот маань
маш их хогтой байна. Би өнгөрсөн
нэгдүгээр сард Эстон улсад
босон Lets’s do it World хуралд
сууж, дэлхийн 64 орны шилдэг
залуусаас туршлага хуваалцаад
ирлээ. Одоо эх орноо хогноос
салгахаар ажиллаж байна. Манай
улсад хог дахин боловсруулах
үйлдвэр байхгүй. Тиймээс залуус
бид өөрсдөөсөө эхлэх хэрэгтэй.
Хог хаягдлыг аль болох багасгаж,
боломжтойг нь эргүүлэн ашиглах
замаар сална. Энэ санааг анх
эхлүүлж, одоо дэлхий даяар
хэрэгжүүлж байгаа Эстон улсын
жишээг ярья л даа. Эстон улс маш
их хогтой байж. Улмаар залуучууд
нь санаачилга гаргаад, ердөө
хэдхэн өдрийн дотор хогноосоо
бүрэн салж чаджээ. Тиймээс бид
ч гэсэн Засгийн газар, төр гэж
ярихын оронд өөрсдөөсөө эхэлж
яагаад болохгүй гэж.
-Ярилцсанд баярлалаа.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2017-04-20
Тендер шалгаруулалтын нэр: Тусгай зориулалтын цахилгаан таль нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-51/2017
“ДЦС-4” ТӨХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Тусгай зориулалтын цахилгаан таль нийлүүлэх
тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй
нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50000 төгрөгийг Хаан банк 5038008126 тоот дансанд тушаасан
баримт авчран худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор
хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: 2015, 2016 онуудын жил бүрийн борлуулалт нь санал болгосон
үнийн дүнгээс багагүй байх
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерийн
санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан: 2015 он, 2016 оныг ирүүлэх
Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл: 2 жил
Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл: Шаардлагатай
Тендерийн хамт 2%-ийн тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2017 оны 05-р сарын 22-ны 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд
оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 05-р сарын 22-ны
өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Улаанбаатар хот. Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо “ДЦС-4 ТӨХК-ий байр
3 давхар 312, 313 тоот өрөө Утас 7018-1309 7000-1357 7017-1357
Факс 7018-1309 7000-1357
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Хайбрид автомашины
помпны хий авч
сурцгаая

Импортыг орлож буй цогц
үйлдвэрлэл

Яагаад помпны хийг авах шаардлагатай вэ.
Хайбрид хөдөлгүүртэй автомашины помпонд
хуримтлагдсан хийг тогтмол гадагшлуулж байхгүй
бол цахилгаан мотор шатах аюултай.
ПОМПОНД ХИЙ ХУРИМТЛАГДСАНЫГ
МЭДЭХ АРГА:
1. Тоормосоо гишгэлгүй POWER товчийг хоёр удаа
дарж цахилгаан моторын хажууд байрлах шар өнгийн
савыг онгойлгоод доторх шингэн сэлж буюу хөдөлж
байгаа эсэхийг нягталж харна. Огт хөдөлгөөнгүй
байвал помпноос хий авах шаардлагатай гэсэн үг.
2. Помп хийтэй байх үед паар халуунаар үлээхгүй,
өгсүүр замд хүч алдаж орилдог.
-Цахилгаан моторын
урд буланд байрлах жижиг
цоргонд дуслын гуурсаа
байрлуулж гуурсны нөгөө
үзүүрийг антифризийн сав
руу хийнэ.

Задгай болон
битүү бүхээгтэй,
өвөл зунгүй
явдаг, 14 хүний
суудалтай, 220
кВт-д залгаж 6-8
цаг цэнэглээд
100-120 км
зам туулдаг
цахилгаан
автобус.

-10-ын түлхүүрээр жижиг
цоргоны боолтыг суллана.

-Тоормосоо гишгэлгүй
POWER товчийг хоёр удаа
дарна. Машин бүрэн асахгүй
байх ёстойг анхаарна уу.
-Цахилгаан мотор
ажиллаж эхэлмэгц гуурсаар
хий гүйж антифризийн
хамт гадагшилна. Үүнд,
антифриз хөөсрөхөө больж
жигд болмогц хий бүрэн
гарсанд тооцно.
ДАВТАМЖ:
Зуны улиралд сард нэг удаа, бусад үед 3 сар тутамд
нэг удаа
ШААРДАХ ЗҮЙЛ:
10-ын түлхүүр Тунгалаг дуслын гуурс
Шаардах хугацаа: 10-15 минут
САНУУЛГА:
Антифриз нь ногоон болон ягаан гэсэн хоёр
өнгөтэй байдаг бөгөөд зөвхөн нэг өнгө дагнаж
хийдгийг сануулъя. Помпны хий авсны дараагаар
антифризийн хэмжээг шалгаж зохих ёстой хэмжээнд
нь дүүргэнэ.
Зарулем

UBshop.mn
ЧӨЛӨӨТ ХУДАЛДААНЫ ПЛАТФОРМ

Юу авмаар байна? Юу зармаар байна?
АВТОМАШИН
1. SONATA-6 маш хямд зарна 2-3
хоногийн өмнө орж ирсэн.
Утас:96481125
2. Ачааны зориулалттай
автомашин маш хямд зарна.
Утас: 96481125, 99087992
3. Mersedes Benz E-200 дизель
авто машин зарна. 2004 оны 2011
онд орж ирсэн дизель 2000сс
автомат. Хот дотор 10 иднэ.
Германаас орж ирсэн. Тогтмол
дулаан гражжид байдаг. Хар
өнгөтэй Е 200.
Утас: 99289768
4. 225/60/R16 Kumho Solus дугуй
зарна.
Утас: 99135791
5. Nissan Teana зарна.
Утас: 99796159
6. 2001 оны 2012 орж ирсэн. ямар
ч асуудалгүй Prius 11 зарна.
Утас: 99892976
7. Ачааны зориулалттай
автомашин маш хямд зарна
Утас: 96481125, 99087992
8. Автомашины хагарч цуурсан
шил наагч зарна.Утас: 99679962

КОМПЬЮТЕР БА
ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ
1. Skynet-ийн modem зарна.
Утас: 80286525, 86203222
2. 3 дугаар үеийн i5 процессор, 2
GB рам, 583 GB хард диск, 15.6"
дэлгэц бүхий Toshiba Satellite C850
модель нөүтбүүкийг утасгүй маус,
цүнхний хамт зарна.
Утас: 95530099
3. Оргинал Wifi хүлээн авагч хямд
зарна.150 метр хүлээн авна.
Утас: 91228822, 95228822
4. Notebook үнэ тохирч худалдаж
авна. Ломбарднаас чөлөөлж авна.
Утас: 91228822 95228822
5. 900x400x2mm pad хямд зарна.
Утас: 91228822, 95228822
6. Пролонон хамгаалалттай,
5.5 см диаметртэй. Хүмүүсийн
сонирхлыг татахуйц дизайнтай, гар
утас, компьютер, нөүтбүүк, бусад
төхөөрөмжинд залгаж болно.
LED гэрэлтэй, дотроо батарейтай.
3.5mm аудио, USB цэнэглэгч
кабель дагалдана. Өнгөний
сонголттой.
Утас: 96012938, 88512938

Монгол инжене
рүүдийн ур ухаан
шингэсэн 54 трол
лейбус, 20 автобус
хүлээлгэж өгсөн
Монголчууд бид дотооддоо
үйлдвэрлэсэн тээврийн хэрэгслээр
импортыг орлож экспортыг
нэмэх эрин цаг ойрхон. Энэ тал
дээр чөлөөт зохион бүтээгч,
сонирхлоороо машин оролддог
хорхойтнуудаас гадна цуваа
үйлдвэрлэлд оруулах судалгаа,
оролдлого хэр их хийсэн
бол. Мянга сонсохоор нэг үз
гэгчээр энэ удаа эх орондоо
автомашин үйлдвэрлэлийн цоо
шинэ салбар үүсгэн хөгжүүлж,
нийтийн тээврийн үйлчилгээнд
монгол инженерүүдийн ур ухаан
шингэсэн 54 троллейбус, 20
автобус хүлээлгэж өгсөн “Экобус”
үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай
танилцаж байдлыг тандахаар
шийдлээ.
Үүдээр нь ортол 15 посттой
цуваа дамжлага шугам, ямаан
кран, автобусны хөндлөн шил
жүүлэгч, ажлын каск. Жилд 120
автобус угсарч, шаардлагатай
үед 2-3 ээлж зохион байгуулдаг
тус үйлдвэрийг түшиглэн

туслан гүйцэтгэгч жижиг, дунд
компаниуд 100-гаад ажлын байр
бий болгож байна. Энэ бол улс
орны маань үйлдвэржилтийн
нэгэн тод жишээ төдийгүй баялаг
зохион бүтээгчдийн уурхай,
монгол
ч уудын өнөө цагийн
хөгжил, цаашдын ирээдүй гэсэн
бодол төрнө.
Гэтэл нөгөө талаар иргэдийн
зүгээс “Дэмжье гэхээр Монголдоо
үйлдвэрлэсэн хэрнээ үнэтэй
байна”, “Хятад Солонгосоос шууд
авсан нь шулуухан юм бишүү”
гэх дам яриа сонсогдох болж.
Үүнд, аливаа юмыг “Яагаад” гэж
асуухын оронд “Яаж” хэмээн
үргэлж шийдэл эрэлхийлж
байж шат ахина шүү дээ. Нэг
автобусны ард 120 хүний ажлын
байр, ар гэрийнх нь аж амьдрал,
ард иргэдийн оюуны үнэлэмж
бий. Автомашин үйлдвэрлэлийг
дагаж хөгжих 20-иод жижиг дунд
үйлдвэр, авто тээврийн нийт
бүтцийн дэмжих бодлого гээд их
олон ажлын өртөг шингэснийг
бодолцох хэрэгтэй. Тэгээд ч
импортоор орж ирдэг Солонгос
автобуснууд элдэв үнэртэй,
эрүүл мэндэд хортой азотын
исэл ялгаруулдаг бол яг одоо
ХМК-Офицер чиглэлд явж буй
Евро IV стандартын хөдөлгүүртэй,
J-800T автобус нь азотын ислийг
саармагжуулж хорт утааны
хэмжээг 2.3-18 дахин багасгадаг

ЦАХИЛГААН БАРАА

ГАР УТАС

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. USB гагнуурын алх. Агшин
зуур хална, хөрнө. 480 C градус
хүртэл хална.
Утас: 96012938

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

98116088, 98116067
Хуучин сонин их хэмжээгээр зарна.

99171956

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.

» Жилд 120 автобус угсарч,
шаардлагатай үед 2-3 ээлжээр
ажилладаг.
» Нэг автобусны ард 120 хүний
ажил амьдрал бий.
» Дотоодод үйлдвэрлэсэн
тээврийн хэрэгсэл импортыг
орлож байна.

Үйлдвэрээс гарах бүх бүтээг
дэхүүний техник зураг, төсөл,
судалгаа, үйлдвэрийн төлөвлөлт,
чанарын хяналтыг хийж гүй
цэтгэдэг авто угсралтын тархи
зүрх нь болсон “Зохион бүтээх
технологийн товчоо” гэж бий.
Энд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн
төрнө. “Экобус”-ын эрэлттэй
бүтээгдэхүүнийг танилцуулъя.
Хөдөө, малчдад зориулсан чир

гүүл, явуулын сууц. Оторлож
явахад заавал майхан босгож
хураахын оронд портер, жийпээр
чирүүлж аваачаад хоёр долоо
хоноход манаж байгаа хүн нь
зутрахгүй, манайх шиг эрс тэрс
уур амьсгалтай газарт тохирсон
гал түлэх эко зуухтай, гал
тогоо гаазан плитктай. Нэмээд
дээр доороо хоёр хүний ортой,
орныхоо доор хөнжил гудсаа
хийх хэсэгтэй, ширээ сандалтай,
зурагтын суурьтай, чийдэнтэй.
Микро автобуснууд насжил
таараа нийтийн тээврээс хасагдаж
байгаа учраас энэ өдөр хувиараа
нийтийн тээвэр эрхлэгчид,
бичил эздийн хоршооныхон
“Экобус”-ын үйлдвэрт ирж дунд
оврын стандартын шаардлагыг
хангасан автобус руу шилжих
эхний алхмыг хийлээ. Үндэсний
валютыг дотоодод үлдээж буй
тус компанийн брэнд бүтээг
дэхүүнийг та бид хэдийнэ
мэддэг болсон. Энэ бол намхан
шалтай, хийн нумтай учраас
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд
зориулж доошилдог, хөдөлгөөний
аюулгүй байдлыг хангах хурд
хязгаарлагчтай, тавтай тухтай,
өвөлдөө дулаахан, цор ганцаараа
цантдаггүй цонхтой энэ царцаа
ногооны тухайд иргэд ам сайтай,
зорчих дуртай, зориуд иртэл нь
хүлээж байгаад суудаг гэлтэй.
Зарулем

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хөшигийн хөндийд шинэ нисэх явах зам дагуу гурван
айлын тэгшхэн эзэмшлийн газар хямд зарна.

UBSHOP.MN

төхөөрөмжтэй. Тэгэхээр манайхан
экспорт нь монополчилсон автын
зах зээл рүү зориглож ороод
эхлэлийг нь тавьсан нь мэдээж
авууштай хэрэг. Одоо бид урам
хайрлаж үндэсний үйлдвэрлэлээ
бодит утгаар нь дэмжих л үлдэж
байна.

Огноо: 2017-04-20

Тендер шалгаруулалтын нэр: Хуурай салгуур нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-37/2017

“ДЦС-4” ТӨХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хуурай салгуур
нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ
гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50000
төгрөгийг Хаан банк 5038008126 тоот дансанд тушаасан баримт
авчран худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс
эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах
шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: 2015, 2016 онуудын жил бүрийн
борлуулалт нь санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой
зээлийн хэмжээ: Тендерийн санал болгосон үнийн дүнгээс
багагүй байх
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан: 2015 он,
2016 оныг ирүүлэх
Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын
мэдээлэл: 2 жил
Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл: Шаардлагатай
Тендерийн хамт 2%-ийн тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2017 оны 05-р сарын 22-ны 10 цаг 00 минутаас өмнө
доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт
оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 05-р сарын 22-ны
өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг
доорх хаягаар авч болно.
Улаанбаатар хот. Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо “ДЦС-4
ТӨХК-ий байр
3 давхар 312, 313 тоот өрөө Утас 7018-1309 7000-1357
7017-1357
Факс 7018-1309 7000-1357
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Аяллын хөтөч

Газрын гүн дэх эр зоригийн аялал
Монголд агуйн
аяллыг судалгааны
зорилгоор хөгжүү
лэх боломжтой
Б.Баярмаа
@bayarmaaZGM
Адал явдалд дуртай, эр зоригоо
шалгахыг хүсдэг экстрим аялагч
дад хамгийн сайн тохирох жим
бол агуйн аялал. Байгалийн
өвөрмөц тогтоцтой, төрөл бүрийн
эрдэс чулуулгаас бүрдсэн, газар
дээр тэр бүр таардаггүй амьтдын
төрөл зүйлээр баялаг гээд үзэж
харах зүйл их. Зарим агуйд эртний
хүмүүсийн ул мөр, өв соёлын
дурсгалууд хадгалагддаг бол
зарим нь газар доорх үзэсгэлэнт
нуураараа жуулчдыг татдаг.
Олон салаа бүхий агуйн гүнд
зөвхөн өөртөө найдан аялах нь
яг л адал явдалт кинонд тоглож
буй мэт. Тийм ч учраас агуйн
аялал хэдэн зуун жилийн турш
жуулчдыг татсаар ирсэн. Дэлхийн
хамгийн урт агуй болох АНУ-ын
Кентаки муж дахь 652 км урт
Арслан зааны агуй гэхэд жилд
500 орчим мянган жуулчны нүд
баясгадаг. Уг агуйг 1941 онд
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн нэг
хэсэг болгон тохижуулсан бөгөөд
улсынхаа эдийн засагт жилд 40
сая ам.долларын орлого оруул
даг байна. Арслан зааны агуйг
1770-аад оны үед Америк тивд
очсон өрнөдийнхөн шархадсан
баавгайн мөрөөр мөшгиж яваад
олсон гэдэг. Түүнээс хойш 240
гаруй жил өнгөрсний эцэст 2005
онд гурван километрийн урттай
шинэ агуй нээсэн байдаг.
Арслан зааны агуйн адилаар
жуулчдын хөл тасардаггүй
“нүхэн ордон”-ууд олон. Дэл
хийн хамгийн гүн агуй нь газрын

ЗГМ: ИНФОГРАФИК
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛААР
ТЭРГҮҮЛДЭГ ОРНУУД
1
ФРАНЦ
2
АНУ
3
ИСПАНИ
4
БНХАУ
5
ИТАЛИ

84.5 сая
77.5 сая
68.2 сая
56.9 сая
50.7 сая
МОНГОЛ

404,156

жилд ирдэг жуулчдын тоо

гадаргаас доош 2.1 км үргэл
жилдэг бол усан доорх хамгийн
том агуй Чехэд байдаг.
Харин манай улсын хувьд 1600
орчим агуй байдаг гэсэн албан
бус мэдээлэл байна. Үүнээс 300
орчмыг нь ямар нэгэн байдлаар
судалсан байдаг аж. Монголын
агуй тооны хувьд олон боловч
хэмжээ, эзлэхүүний хувьд жижиг.
Одоогоор судалж буй агуйнуудын
хамгийн урт нь нэг километр
гаруй үргэлжилдэг, Дорноговь
аймгийн Айраг сумын нутаг
дахь Цагаан дэлийн агуй. Харин
хамгийн гүн нь 77 метртэй,
Хэнтий аймгийн Дадал сумын
нутаг дахь Сөөгтийн агуй юм.
Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган
сумын Даян дээрхи, Сүхбаатар
аймгийн Дарьганга сумын Талын
агуй, Дорноговь аймгийн Айраг
сумын Цагаан дэлийн агуй гэсэн
200-500 метр урттай цөөхөн том
агуй бий. Бусад нь ихэнхдээ 60
метрээс уртгүй байдаг юм байна.

Монголд
1600 орчим
агуй байдгаас
300-г нь судалсан
Суурин ахуйтай улс орнуудад
ихэнх агуйг орон сууц, ахуйн
зориулалтаар ашиглаж, засаж
өргөтгөсөн байдаг. Мөн бүтээн
байгуулалт, төмөр зам тавих
явцад цөөнгүйг нь дэлбэлжээ.
Дэлхийн нэг болон хоёрдугаар
дайны үед цэргүүд хүнс болон
зэвсгийн нөөцөө агуйд хадгалдаг
байсан учраас эсрэг тал нь
дэлбэлэх тохиолдол олон байжээ.
Эдгээрээс болж байгалийн онгон
төрхөөрөө үлдсэн агуй тун ховор
байдаг аж. Харин монголчууд
нүүдлийн мал аж ахуй голлон
эрхэлж, агуйг сууц, аж ахуйд
тогтмол ашигладаггүй байсан
учраас манай агуйнуудын
гарал үүсэл, анхны төрх нь
хадгалагдан үлдсэн байдаг. Энэ
утгаараа геологи, байгаль суд
лал, палеонтологи, археологийн
салбарт маш үнэ цэнэтэйд тоо

С.Батсайхан / ЗГМ©

цогддог юм байна.
Монголын агуйгаас эртний
хүмүүсийн үлдээсэн сүг зураг,
зэвсэг, хэрэглэл олноороо олддог.
Мөн судалгаа тун бага хийсэн
учраас адал явдал хайгчид, гаднын
судлаачдыг татдаг. Гэвч агуйн
гаднах орчинд сонирхох зүйл
багатай, агуйгаа сурталчилдаггүй
учраас жуулчин цөөн ирдэг гэж
салбарынхан өгүүлж байна.
Агуйд дөрвөн улирлын алинд
ч аялж болно. Зуны улиралд илүү
үзэмжтэй харагддаг бол өвлийн
улиралд мөсөн хананд нь авирч,
эр зоригоо шалгах боломжтой.
ТАЛЫН АГУЙ
(Сүхбаатар аймаг, Дарьганга сум)
Шилийн богд уулнаас хойш
15 километр зайд, тэгш талд ор
шино. Агуйгаас зүүн урагш хоёр
километрийн цаана унтарсан
галт уул бий. Агуйн ам далайн
түвшнээс дээш 1250 метр өндөрт

байдаг, 4.5 метр гүн, 245 метр
урттай. Агуйн ам нь чанх баруун
тийш харсан бөгөөд дөнгөж хүн
багтаж орохоор нарийн амсартай.
Талын агуй нь манайд одоогоор
мэдэгдээд байгаа галт уулын
гаралтай хамгийн урт, том
агуй юм. Уг агуй нь зүүн тийш
чиглэсэн ганцхан гол хонгилтой.
Хонгилын хойд талаас хоёр салаа
гарах боловч нэг нь эргэж гол
хонгилдоо нийлдэг. Нөгөө ам
нь нэг чиглэлд эргэж, 11 метр
үргэлжлээд төгсдөг байна.
ХОЙД ЦЭНХЭРИЙН АГУЙ
(Ховд аймгийн Манхан сум)
Сумын төвөөс 25 километр
зайд, хойд Цэнхэрийн голын
баруун хажууд оршдог. Агуйн
ам голын хөндийгөөс дээш 100
метр өндөрт, зүүн тийш харж
байрладаг. Агуй нь ягаавтар
өнгөтэй, гантигжсан шохойн
чулуунаас бүрдсэн бөгөөд

хонгилын дотор талын хана,
таазанд жонш ихтэй. Хойд
Цэнхэрийн агуй хоёр салаа
хонгилтой. Нэг нь 130, нөгөө
нь 90 метр урт үргэлжилнэ.
Дунджаар 3-4 метр өргөн, 2-3
метр өндөр ч газар бүр харилцан
адилгүй. Амсар хэсэгтээ намхан
тул мөлхөж ороод, цааш босоо
явах боломжтой.

ордог байна. Тэндээс 40 хэмийн
налуугаар уруудаж, зургаан метр
яваад агуйн дээврээс тасран
унасан том чулуун нурангитай
хэсэгт хүрнэ. Агуй нь ёроолдоо
уужим, зууван хэлбэртэй болдог.

ГУРВАН ЗЭЭРДИЙН АГУЙ
(Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум)
БНХАУ-ын хилээс арав гаруй
километрийн наана, Гурван
зээрдийн овооны ар бэлд энэ
агуй бий. Цайвар саарал өнгийн
шохойн чулуугаар бүтсэн уг
агуйн амны өргөн 0.9, өндөр нь
хоёр метр. Нийт гүн нь 21 метр
бөгөөд агуйн амаар ороод 5.8
метр эгц доошоо бууж, эхний
хүнхэр бүхий мөргөцөгт хүрдэг.
Түүнээсээ доош дахин таван
метр эгц доош бууж, их танхимд

ЛОВОНЧОМБЫН АГУЙ
(Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум)
Ханбогд сумын Агуйт уулын
баруун үзүүрийн төгсгөлд бий.
Агуйт уул том, жижиг олон
агуй
тай бөгөөд засаж, янз
бүрийн зорилгоор ашиглаж бай
жээ. Эдгээрээс хамгийн том нь
Ловончомбын агуй юм. Агуйн
аман дээр томоохон сүм байжээ.
Хана, суурийн үлдэгдэл нь одоо
ч бий. Агуйн нийт урт 49.9 метр,
хонгилын дундаж өргөн 7.6,
дундаж өндөр 3.5 метр юм. Уг
агуй чулуун нүүрс, пермийн гала
вын үеийн настай цагаан өнгөтэй
гантигжсан шохойн чулуунаас
бүрдсэн хэвтээ агуй юм.

зөгийн балаа танилцууллаа. Тус
нөхөрлөлд 16 өрхийн 30 гаруй
гишүүн багтдаг бөгөөд өнгөрсөн
гурван жилд нэг тонн гаруй
зөгийн бал хураажээ. Түүнчлэн
боргоцойгоор сагс хийх, унасан
модны хожуулаар шувууны үүр
хийхийг сургуулийн хүүхдүүдэд
заадаг юм байна. Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын сайд
Д.Оюунхорол уг үзэсгэлэнд
дэлгэгдсэн байгальд ээлтэй
бүтээгдэхүүнүүдээс шилдэг 15ын шалгаруулж, урамшуулах
болсныг дуулгалаа.
Байгаль хамгаалах нөхөр

лөлүүдийн холбооны тэргүүн
Д.Гансэлэм “Унасан модны
хожуулыг хагалж, түлээ бэлд
вэл 5000 төгрөг болно. Харин
үүнийг янзалж засаад, хэрэг
лээний эд зүйл болговол 40-50
мянган төгрөгт хүрдэг. Цаашид
нөхөрлөлүүдийн барааг бор
луулах сүлжээ дэлгүүртэй болно.
Мөн хавар, намрын улиралд
үзэсгэлэн худалдаа тогтмол
зохион байгуулна” гэлээ.
Өнөөдөр Төрийн ордонд болох
уг чуулганд 21 аймгийн 170
сумын 1629 нөхөрлөл оролцох
юм байна.

ЭКОЛОГИ

Байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн боллоо
Байгалийн баялгийг зохистой
ашиглаж, эдийн засгийн эргэлтэд
оруулах зорилготой “Байгаль
хамгаалах нөхөрлөлүүдийн
үндэсний II чуулган”-ыг угтсан
“Экологид ээлтэй бүтээг
дэхүүн 2017” үзэсгэлэн боллоо.
Нөхөрлөлүүд байгалийн бүтээг
дэхүүн ашиглаж хийсэн гэрийн
тавилга, шувууны үүр, зургийн
хүрээ зэрэг олон төрлийн бүтээг
дэхүүн дэлгэжээ.
Тухайлбал, Сэлэнгэ аймгийн
Ерөө сумын Бугант тосгоны “Их
хөвч” нөхөрлөлийнхөн зургаан
ханатай сийлбартай гэр, цэвэр
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Лавлах
УЛААНБААТАР ХОТ

ОНЦЛОХ ҮЗВЭР

ТВ ХӨТӨЛБӨР

Нийслэлийн
үйлчилгээг
таниулна
Г.Төгс
ЗГМ
НЗДТГ-аас 2017 оныг “Иргэ
дийн оролцоотой эрх зүйн
шинэтгэлийн жил” болгон
зарласан юм. Тус ажлын
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх,
нийслэлийн нутгийн захиргааны
байгууллагын явуулж буй үйл
ажиллагааг иргэдэд сурталчлах,
таниулах, санал хүсэлтийг
сонсох зорилгоор өнөөдөр
Д.С ү хба атары н та лба й д
нээлттэй хаалганы өдөрлөг
зохион байгуулна. Нээлттэй
хаалганы өдөрлөгт нийслэлийн
Засаг даргын эрхлэх асуудлын
хүрээний нийт агентлаг, харьяа
газар, холбогдох төрийн болон
төрийн бус байгууллагууд
хамрагдах юм байна.

MNB

Bloomberg

Боловсрол

Монгол ТВ

08.00

10:20
Нүүдэлчдийн
өв соёл: “Аргал”

08:00 "Bloomberg
Daybreak Asia"

09:45 “Би Монгол
хүн” нэвтрүүлэг

09:30 “Тог тог
тог” хүүхдийн
нэвтрүүлэг

12.00

11.00 “Монголын
11:30 “Шилдэг
мэдээ” мэдээллийн санаа” нэвтрүүлэг
хөтөлбөр

12:10 “Гайхалтай
аялал” нэвтрүүлэг

12:30 “Сонсъё,
суръя, дагая”

14.00

15:00 “Хүслээр
болоогүй хорвоо”
УСК

14:00
Япон контент

14:10 "Ялалт" ток
шоу нэвтрүүлэг

14:00 “Спортын
шинжлэх ухаан”
нэвтрүүлэг

18:40 “Амрыг
эрье” Дуудлага
студи

17:00 "Bloomberg
Surveillance"

17:50 "Дэлхийн
атлас" танин
мэдэхүйн
нэвтрүүлэг

17:30 “Наашаа
цаашаа”
нэвтрүүлэг

20.00

21:05 “Баасан
гараг” цэнгээнт
нэвтрүүлэг

20:10 "Ногоон хот"
нэвтрүүлэг

20:40
“Мөрөөдлийн баг
Дэлхийг аварна”
хошин шоу
тоглолт

22:30 "Чадвал
намайг хуур" ОАК

22.00

22.55 “Болжмор”
УСК

22:30 "Шилдэг
санаа" нэвтрүүлэг

22:00 "Хайр
эргэсэн хавар"
ОАК

01:00 "Ороод
гараач"
нэвтрүүлэг

18.00

АНХААРУУЛГА

Зам засаж
байна

1
4

5

ард түмэнд
шүтэгдсэнээр
дарангуйлагч
Сталинд адлагдсан
маршал
6. Дугуйт тэшүүр
7. Итгэлт, сэтгэл
сайт
8. Амин тусламж

2

6

7
8
11

Өвөрхан гай-Ба ян хон гор
чиглэлийн автозамд замын
эвдрэл, гэмтэл ихээр үүсчээ.
Тиймээс аймгийн Замын
цагдаагийн тасаг, “Авто зам
засвар, арчлалт” төрийн өмчит
үйлдвэрийн газар хамтран
эвдэрсэн замыг засварлаж
эхэллээ. Тус чиглэлийг зорьж
буй жолооч нар замын нөхцөлд
хурдаа зөв тохируулж, хамгаа
лалтын бүс хэрэглэн, анхаарал
болгоомжтой зорчихыг Авто
тээврийн үндэсний төвөөс
сэрэмжүүллээ.

ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДӨР

Хөрс хамгаалах
өдөртэй болно
Жил бүрийн дөрөвдүгээр
сарын 27-ныг Нийслэлийн
хөрс, ус, агаар орчн ы бохи р
длын эсрэг “Хөрс хамг аалах
өдөр” болгохоор шийдвэрлэжээ.
Сүүли йн жилү үдэд нийслэл
хот эрчим
т эй хөгжиж, хүн
амын өсөлт, нягтралыг дагаж
хэрэглээ асар хурдацтай өссөн.
Түүнч лэн хотын ачаалал хэт
ихэс
с энээр агаар төдийгүй
хөрсний бохирдол жил бүр
нэмэгдэх болсон. Өнгөрсөн
жил гэхэд хөрснөөс хар тугалга,
цайр 68-64, никел, хром, зэсийн
61-83 хувийн бохирдол илэрсэн
байна.

10

9

12
13
14
15

11. МУГЖ, Цэргийн
ансамблийн гэгдэх
дуучин
13. Хичээлийн
хэрэгсэл нь
эзнээсээ зугтаадаг
зохиолын баатар,
муу сурлагатан
хүүхэд

14. Үндэсний
томоохон үйлдвэр
15. Хамаг
Монголын хааны
ордны нэр
16. Ням гаригийн
билгийн тооллын
нэр

Өмнөх дугаарын хариу / 04.20

16

БОСООГООР:
1. Архангай
аймгийн нутагт
байдаг байгалийн
үзэсгэлэнт газар
2. Японы хэвлэл
мэдээллийн
агентлаг
4. "Их долоо"гийн нэг, өндөр

Сонгодгуудад
дурлах үдэш

Залуу уран бүтээлч, симфони
оркестерийн гоцлол хөгжимчин
Д.Дармаа дэлхийн сонгодог уран
бүтээлийг Кларнет хөгжмийн хөг
аялгуугаар тоглох “Solo clarinet”
концертоо толилуулахаар болжээ.
Сонгодог үдшийн тайзнаа төгөлдөр
хуур, саксафон, хийл, эвэр бүрээ зэрэг
хөгжмийн хөг аялгуу эгшиглэнэ. Энэхүү
уран бүтээлч нь Хөгжим бүжгийн
коллежийг дүүргэсэн бөгөөд одоо
сургуулийнхаа Кларнет хөгжмийн
багшаар ажиллаж байна.
Кларнет нь бусад хөгжмийн зэмсгийг
бодвол боргил бүдүүн өнгө аясыг түлхүү
гаргадаг учраас симфони найрал болон
гоцлол хөгжмийн үүргийг гүйцэтгэдэг
аж. Сонгодог хөгжим нь Европын
холбооны улсад түгэн дэлгэрсэн бөгөөд
гоо зүйн өндөр мэдрэмжийг өгч, тайван
байдлыг мэдрүүлдэг байна. Тиймээс
ажил хэрэгч та бүхэн сонгодог урлагийн
амтанд дурлаж, гайхалтай нэгэн үдшийг
өөртөө зориулаарай.

ЗГМ: СҮДОКҮ

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ
3

ҮЗВЭР

хөгжилтэй улс
5. Болгарын
хараагүй зөнч,
мэргэн агсан
9. Хувиараа алт
олборлогчдыг
хочлон нэрлэсэн
нэр
10. Хөдсөнд
бэхэлсэн тугалга
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бүхий тоглоом
11. АНУ-ын 44 дэх
Ерөнхийлөгч
12. Булган
аймгийн харьяат
улсын заан
ХӨНДЛӨНГӨӨР:
3. Алдар
гавъяагаараа
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УЛААНБААТАР

IV.22
12 м/с
6o
10 м/с
-4o

IV.23
14o 10 м/с
-7o 7 м/с

Бага зэргийн хур тунадас

Үүлшинэ

УВС

17
-1o

БАЯН-ӨЛГИЙ

15
-1o

o

15o
0o

12o
-2o

o

ХОВД

11o
-2o

10
-5o

13o
-3o

ГОВЬ-СҮМБЭР

ДУНДГОВЬ

14
-1

o

14o
-3

ХЭНТИЙ

10o
-4o

ӨВӨРХАНГАЙ
БАЯНХОНГОР

ДОРНОД

ТӨВ

АРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

11o
-5o

18o
2o

o

12o
-2o

17o
0o

Багавтар үүлтэй

СЭЛЭНГЭ
БУЛГАН

ЗАВХАН

12o
-5o

IV.25
10o 7 м/с
-7o 5 м/с

ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН
ХӨВСГӨЛ

IV.24
8o 7 м/с
-9o 6 м/с
Багавтар үүлтэй

Багавтар үүлтэй

16o
-3o

15o
-0o

СҮХБААТАР

15o
-2o

16
-3o

o

ДОРНОГОВЬ

19o
-2o

ӨМНӨГОВЬ

17o
0o

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Цагдаагийн
тодорхойлолт
нэг цэгээс олгоно

ЗГМ: КОМИКС

Mr. Баагийгийн ПАЯН....
За
багш аа
Цагдаагийн тодорхойлолтыг
Иргэдэд үйлчлэх төв болон
Нийслэлийн үйлчилгээний
нэгдсэн төвөөр олгож эхэллээ.
Гадаад улсын Элчин сайдын
яам болон тус улсад зорчих
виз хүсэгч иргэдэд бүрдүүлсэн
бичиг баримтыг нь үндэслэн
цагдаагийн тодорхойлолт ыг
олгож байна. Тод
р уулбал,
Дүнж ингарав худа лд ааны
төвийн нэг цэгийн үйлчилгээ,
Цагдаагийн ерөнхий газрын
Иргэдэд үйлчлэх төвү үдээс авч
болох юм.

Гол нь сайн
сүсэглэх
хэрэгтэй
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ХҮҮХЭЛДЭЙН ТЕАТР
Багачуудад зориулсан “Алтанхан
залаат азарган тахиа” жүжгийг энэ
сарын 29, 30-нд тоглоно. ОХУ-ын
зохиолч Алексей Николаевич
Толстойн уг зохиолыг орчин үеийн
нийгэм, хүүхдийн сэтгэхүйд
тохируулан өөрчилснөөрөө онцлог
юм. Жүжгийн тасалбар 5000
төгрөгийн үнэтэй.
GRAND HILL HOTEL
“Space night” жазз хөгжмийн үдэш
энэ сарын 29-нд 20.00 цагт болох
гэж байна.
IMAX
“Нако Вигалондогийн бүтээл “
Colossal” кино энэ сарын 28-нд
нээлтээ хийнэ.
УЛААНБААТАР ЧУУЛГА
Цохивор хөгжмийн шилдэг уран
бүтээлчдийн “Найруулга 2007-2017”
хүндэтгэлийн гала концерт өнөөдөр
болно.
УДБЭТ
Ж.Пуччинигийн “Чио Чио Сан”
дэлхийн сонгодог дуурийг маргааш
17.00 цагт тоглоно.
П.И.Чайковскийн бүтээл “Нойрссон
гүнж” бүжгэн жүжгийг энэ сарын
29-нд 17.00 цагт тоглоно.
UB PALACE
“Харанга”, “Хурд”, “Нисванис”,
“Чоно”, “Никитон” хамтлагийн
хамтарсан “Мартагдашгүй” тоглолт
энэ сарын 28-нд 19.00 цагт тоглоно.

ЗУРХАЙ

(Өмнөх дугаарын хариу)

ЦАГ АГААР
IV.21
12o 12м/с
-2o 7м/с

1

БӨХИЙН ӨРГӨӨ
Монголын морин хуурын “Жонон
хар" музейг үүсгэн байгуулагч,
ая зохиогч, морин хуур урлаач
Баясгалангийн Сүхбаатарын
“Тэнгэрийн эгшиг" уран бүтээлийн
тоглолт энэ сарын 24-нд 19.00 цагт
болно.
МУСТА, дуучин Э.Чулуунчимэгийн
төрсөн өдрийн “Зүгээр л
инээмсэглэ” дуун цэнгүүн ирэх
сарын 2-нд 19.00 цагт болох гэж
байна.

Билгийн тооллын 25
Хаврын дунд харагчин туулай сарын
найман цагаан мэнгэтэй шар бар өдөр.
Үс засуулбал. Нүд бүрэлзэн улцайна.
Наран ургах, шингэх. 05.55-19.51
Барилдлага. Идэр
Шүтэн барилдлага. Хүрэлцэхүй
Суудал: Төмөр
Аргын тооллын дөрөвдүгээр
сарын 21. Сугар гараг. Билгийн
тооллын 25. Тооно одтой, шар
бар өдөр.
Өдрийн наран 05.55 цагт мандан.
19.51 цагт жаргана. Тухайн өдөр
морь, нохой жилтнээ аливаа
үйлийг хийхэд эерэг сайн ба туулай
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр эе, эвээ
ололцох, хамтын хөдөлмөр эхлэх,
гэрээ хэлцэл байгуулах, найр хурим
хийх, бэр гуйх, инж өгөх, авах, үнэт
эрдэнийн зүйл авах, сан тавиулах,
угаал үйлдэх, амьлуулах, өглөгийн
түллэг хийх, хишиг дуудуулах, хот
балгадын үйл, цэрэг, цагдаагийн
үйл, тангаргаа буцаахад сайн. Золиг
гаргах, бомбын үйл, сэтгэлд сэвтэй
газар очих, хүүхэд хөлд оруулахад
муу Өдрийн сайн цаг нь хулгана,
үхэр, луу, могой, хонь, нохой болой.
Хол газар яваар одогсод баруун
урагш мөрөө гаргавал зохистой. Үс
шинээр үргээлгэх буюу засуулахад
тохиромжгүй.
ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Байна уу?
Өө би
айлд халтуур
хийгээд
завгүй байна....

УБ-Хөх хот
УБ-Эрхүү
УБ-Дархан
Дархан-УБ
УБ-Эрдэнэт

20.45
20.35
10.45
09.38
20.35

21.20
02.15
17.22
16.30
07.35

НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ

УБ-Сөүл
Сөүл-УБ
Хонконг-УБ
УБ-Хонконг
УБ-Ханбумбат
Ханбумбат-УБ
УБ-Бээжин
Бээжин-УБ

08.45
14.20
12.00
06.20
13.50
15.50
17.55
21.10

12.50
16.50
16.40
10.50
15.00
16.55
20.10
23.40

FIFA ивээн тэтгэгчийн эрэлд

Онлайн худалдаа болон татвараас
зугтах арга

Интерпол Хятадын магнатыг
баривчлах санамж гаргав

ОХУ-д болох Дэлхийн цомын тоглолтыг ивээн тэтгэхээр 10
компани гарын үсэг зуржээ. > 10

Гадны компани бүтээгдэхүүнийг Их Британид онлайн
борлуулахдаа НӨАТ төлдөггүй. > 10

Авлигын эсрэг кампани санхүүгийн салбарт чиглэснээр
талцсан бүлэглэлүүдийн тэмцэл ширүүснэ. > 10

Том Митчелл
Хятад, Хойд Солонгосын хил
дээрх Дандон хот руу Бээжингээс
өдөр бүр хоёр цахилгаан галт
тэрэг 250 км/цагийн хурдтай
гаар давхин очдог. Хэрэв
төмөр зам урагшаа даялбал
Пхеньянд нэг цаг, Сөүлд хоёр
цагийн дотор хүрэх боломжтой.
Хятад Зүүн өмнөд болон төв
Азийн хөршүүдтэйгээ замаар
холбогдохыг төлөвлөж байгаа
бол Хойд Солонгосын цөмийн ба
пуужингийн хөтөлбөрийн талаар
Бээжин, Вашингтоны санал
зөрөлдөөний улмаас Дандонд
ийм шугам тавих нь мөрөөдөл
төдий. Даваа гарагт Солонгосын
хойд ба өмнөдийг заагласан,
цэрэггүй бүсэд айлчилсан АНУын дэд Ерөнхийлөгч Майк Пенс
Хятадын удирдлагад хандан
өөрийн ер бусын хөшүүргээ
ашиглан Ким Жон Унд нөлөө
лөхийг уриалжээ.
Ийм нэг хөшүүрэг Дандон
хотын галт тэрэгний буудлаас
хэдхэн алхамд оршино. 1943
онд Японы эзэнт гүрний ар
мийн барьсан Ялу гол дээрх
Хятад, Солонгосын найрамд
лын гүүр ноён Кимийн эдийн
засгийг тэтгэх судал юм.
Гаднаас нь харахад Бээжин
НҮБ-ын хоригийг мөрдөж, Хойд
Солонгосоос нүүрс импортлохоо
зогсоосон хэдий ч хоёр талын
худалдаа оны эхний улиралд
40 хувь өссөн нь нэг талаар
дэлхийн зах зээлд таваарын
үнэ дээшилсэнтэй холбоотой.
Хойд Солонгосын Хятадтай
хийх худалдааны 70 орчим
хувь нь Дандон хотоор дамждаг
ба голдуу галт тэрэг, ачааны
машинаар найрамдлын гүүрийг
давна.
Өчигдрийн байдлаар замын
хөдөлгөөний ихэнх нь Хята
дыг чиглэж, ачааг нь бүтээн
халхалсан чингэлгүүд хил давж
байв. Хэрэв Бээжин Пхеньяныг
үнэхээр шахахыг хүсвэл Дандон
гүүр нэг барьц болох ёстой. Гэвч
хятадууд нэг их яарахгүй байгаа

Шийдвэр болгондоо
Хятадыг сонсох албагүй
бололтой. АНУ-ын Ерөнхийлөгч
Трамп “Хятад Хойд Солон
гост дарамт үзүүлэхэд тусалж
буй учир Бээжинг валютын
луйварчин хэмээн цоллохоосоо
түдгэлзэнэ” гэж хэлээд ч олиг
той ахиц гарсангүй. Тэрбээр
саяхан Флоридад Хятадын
Ерөнхийлөгчтэй уулзах үеэр
ноён Ши түүнд Хойд Солонгосыг
шахахад ямар хэцүү болохыг
ойлгуулсан гэж ярьсан байна.
Хятадын албаныхан Амери
кийн тал тэдний нөлөөг хэтрүүлэн

үнэлсэн гээд Трампын засаг
захиргаа цэргийн хүч хэрэглэхээр
сүрдүүлж буй нь үр ашиггүй арга
зам хэмээв. Хятадын удирдлагад
ойр нэг эрдэмтэн “Бид Хойд
Солоносын дэглэм эсвэл Ким
Жон Унд дуртай улс биш. Гэхдээ
хэрэв Пхеньян, Вашингтон
хоёр дуугаа өндөрсгөөд байвал
асуудал шийдэгдэхгүй. Хятад
улс хоригоос хамгийн их
хохирол амссан. Бид их зүйлийг
золиосолж байна. Харин Умард
Солонгосын гол асуудал бол

аюулгүй байдал бөгөөд үүнийг
АНУ хангаж чадна” гэжээ.
АНУ-ын төрийн нарийн
бичгийн даргын туслах Сюзан
Томсон хэлэхдээ “Вашингтон
мөргөлдөөн буюу дэглэмийг
солихыг хүсээд байгаа юм биш.
Гэхдээ бид шаардлагатай бол
өөрийн иргэдээ, холбоотнуудаа
хамгаалах үүрэгтэй” гэж мэдэгд
сэн. Хятадын албаныхан хатуу
хориг нь Хойд Солонгос ба
тус улсын хөгжлийн ялгааг
нэмэгдүүлнэ хэмээн болгоом
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жилж байна. Бээжингийн санал
“цуцлалтын төлөөх цуцлалт”
зарчмаар илэрнэ. Тухайлбал,
Пхеньян цөмийн ба пуужингийн
туршилтаа зогсоож, Вашингтон,
Сөүл хоёр хамтарсан цэргийн
сургуулилалтаа зогсоох ёстой
аж. Уг саналыг АНУ, Өмнөд
Солонгос хоёрын аль аль нь
зөвшөөрсөнгүй.
Хятадын нэг дипломат
ярихдаа “Бид илүү сайн санал
сонссонгүй. Энэ хоёр хоёулаа
л шүүмжилж байна. Гэвч хориг

арга хэмжээ асуудлыг шийдэж
байсан түүхгүй” хэмээн санаа
алдав. Шанхай дахь Тонжины
их сургуулийн гадаад бодлогын
шинжээч Куй Жиеин “Хятадын
тал Хойд Солонгосыг цөмийн
зэвсэглэл боловсруулахгүй бай
хыг ятгахын тулд ихийг хийсэн.
Хэрэв манайх хүчин чармайлт
гаргаагүй бол байдал бүр ч муу,
таахын аргагүй болох байсан.
Гэхдээ Хойд Солонгос бол тус
гаар улс. Тэд шийдвэр болгондоо
Хятадыг сонсох албагүй” гэв.
Хятадын албаныхныг түгшээж
буй хөгжлийн ялгаа Дандон
хотын төвөөс 10 км-т орших
өөр нэг гүүр дээр бүр ч тод
харагдана. Найрамдлын гүүрийг
Хятад, Хойд Солонгосын найрсаг
харилцаа, Солонгосын хойгийн
дайнд ялсны бэлгэдэл гэж үздэг.
Харин Ялу голын гүүрийг хоёр
жил, 22.2 тэрбум юань зарцуулж,
2013 онд босгосон авч Бээжин
хөршдөө сэтгэл дундуур буйн
илрэл болжээ. Замуудыг цааш
нь Хойд Солонгосын нутгийн
гүн рүү уртасгаагүй тул хоёр
гүүр болон Хятадын гаалийн 25
давхар барилга хаагдаад байна.
Нутгийн оршин суугч Ли Бо
“Умардынхан биднийг хуурсан.
Тэд эдийн засгийн найдваргүй
түнш. Тэнд эмх замбараагүй
учраас Дандон бүрэн хөгжихгүй
байна” хэмээн гомдоллов.
Илт үр ашигтай төслийг Хойд
Солонгосын тал саатуулсаар
байгаа нь Хятадын албаныхныг
гайхашруулж байгаа аж. Хятадын
судлаач, дипломат хүн ярихдаа
“Хойд Солонгос маш өвөрмөц
улс. Амар нурчихгүй байх.
Тэд эв нэгдэлтэй, эр зоригтой.
Гаднынхан довтлохоосоо өмнө
сайтар тунгаах ёстой. Эд нар бол
Сири, Ирак эсвэл Ливи биш. Зүүн
хойд Азид тэр чигтээ үймээн
самуун дэгдэнэ. Иймдээ тулбал
Америкийг дахиад агуу болгох
Трампын мөрөөдөл хоосон
хэвээр үлдэнэ” хэмээн
анхаарууллаа.

Хаагдмал вант улс дахь амьдрал
Хойд Солонгос олон улсын
хоригийн дор бөхийсөн боловч
нугараагүй байна. Хорин таван
сая хүн амтай энэ оронд ядуурал
газар авсан хэдий ч эдийн засаг
нь төрөлжиж, хөгжиж байгаа
дур зураг харагдана. Koryo
Tours компанийн ажилтан Ник
Боннер хоёр долоо хоногийн өмнө
тийш очоод ирснийхээ дараахан
“Хөдөө амьдрал хэцүүдсэн нь
үнэн. Пхеньянд бол хэвийн.
Дэлгүүр хоршоо, аялал жуулчлал
хэвээрээ. Илт өөрчлөгдсөн зүй
харагдахгүй” гэв. Нийслэлийн
иргэд гар утас барьж, эх орноороо
аялна. Хүнсний мухлаг, кофе шоп
нэмэгдсээр байгаа.
Өнгөрсөн оны үерийн улмаас
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хүнсний хомсдол үүсэх болов
уу гэсэн түгшүүр байсан ч

Хятадаас авдаг үр тарианы
хэмжээ 2011, 2013 оны үерийн

үеэс нэмэгдээгүй байна. Венийн
их сургуулийн дэргэдэх Ази
судлалын захирал Рюдигер Франк
хоёрдугаар сард очиход улсын
дэлгүүрүүдэд сонголт нэмэгдсэн,
бараг бүх бараа нь Хятадынх
байсан тухай ярилаа. Тэрбээр
“Энэ нь нэгдсэний дараа гол
үүрэг гүйцэтгэх санаатай байгаа
Сөүлийн хувьд муу мэдээ” гэж
38North весайтад бичжээ.
АНУ Ким Жон Уны дэглэмд
дарамт үзүүлэх замаар цөмийн
хөтөлбөрөөс нь татгалзуулахыг
хичээж буй өнөө үед Пхеньяны
худалдааны гол түнш Хятад улс
сая сая хүн дүрвэхээс сэргийлж,
үндсэн төрлийн бараа солилцоог
хадгалах ёстой гэж үзэж байна.

Гэвч дэглэмд үзүүлэх нөлөөгөө
ашиглахыг Хятадын дотоодод ч
уриалдаг боллоо. Хятадын The
Global Times онлайн сэтгүүл
голдуу гадаадад хандсан өгүүлэл
нийтэлдэг боловч саяхан манай
улс нефть нийлүүлэлтээ зогсоох
ёстой гэсэн санаа дэвшүүлжээ.
Бээжин НҮБ-ын хоригт
нийцүүлэн он дуустал Хойд
Солонгосын экспортын гол
таваар, валютын эх сурвалж
болох нүүрсийг авахгүй хэмээн
зарласан. Умардынхан 2006-2013
онд сардаа 50,000 тонн түүхий
нефть импортолдог статистик
мэдээ бий. Гэвч Хятадын тал
энэ мэдээг нийтлэхээ зогсоожээ.
Хаагдмал вант улс дахь амьдралыг

судалъя гэвэл адал явдал шиг юм
болно. Гаалийн ба тээвэрлэлтийн
тайлан, аялагчдын яриа, улсын
хэвлэл, хиймэл дагуулын дүрс
зэрэг зүйлс 38North, the North
Korean Economy Watch сайтуудад
тавигддаг. Хятадын коксжсон
нүүрс, төмрийн хүдрийн экспорт
болон төмөр, гангийн импорт
2015 онд буурсан. Их удирдагч
Ким Жон Ун шинэ жилийн
мэндчилгээндээ Ким Чаэкийн
ган хайлуулах үйлдвэрийг түү
хий эдээр хангахыг амалж байв.
Хиймэл дагуулын зургаас үзэхэд
уг үйлдвэр хагас хугас ажилласаар
байгааг нотолж болно.

байдалд хүрвэл тоглоом дууслаа
гэсэн үг. Энэ нь Францын эдийн
засагт эмгэнэл, Европыг хөнөөх
зөвшөөрөл бол
н о” хэмээн
мэдэгдэв. Ifop төвийн са
нал
асуулгаар Макрон 23.5, Ле Пен
22.5, нөгөө хоёр нь тус бүр 19 ху
вийн дэмжлэгтэй байгаа аж.
Хэт үзэлтнүүд сунгаанд үлдвэл
юу болох талаар санхүүгийн зах
зээл үнэлгээ өгчээ. Ноён Ме
ланшон хэт зүүний хөтөлбөр
боловсруулсны дотор төсвийн
зардлыг жилд 250 тэрбум евро
гоор нэмэгдүүлж, татварын дээд
хэмжээг 100 хувьд хүргэх болон
дотоод үйлдвэрлэлээ хамгаалахын
тулд худалдаа
ны хориг саад
нэвтрүүлэхийг амалж байгаа. Ле
Пен “ухаалаг протекционизм”
гэгчийг санал болгосон нь гадаад
ажилчин авсан компанид тусгай
татвар ногдуулах санал юм.

Тэрээр Францыг Евро бүсээс
гаргахыг уриалдаг нэгэн. Хоёр
нэр дэвшигч хоёулаа Европын
холбоотой гэрээгээ шинэчлэх
хэлэлцээ хийхээ амалсан бөгөөд
амжилтад хүрэхгүй бол холбоо
ноос гарах асуудлаар бүх нийтийн
санал асуулга явуулна гэж
мэдэгдсэн.
Truffle Capital хөрөнгө оруу
лал
т ын компанийн үүсгэн
байгуулагчдын нэг Филипе
Пулетти “Хэрэв Франц Евро бүс
ба Европын холбооноос гарвал
бизнест эмх замбараагүй байдал
үүснэ” гэж анхааруулсан байна.
Эдийн засгийн сайд асан Тиерри
Бреттон хэлсэн үгэндээ Макроны
төлөө саналаа өгөхийг уриалаад
энэ хүнд хэт үзэлтнүүдийг ялах
магадлал бусдаас илүү
байгааг онцоложээ.

Францын сонгогчид хэт туйлширч мэднэ
Майкл Стотхард, Харриет Агнью
Францын сонгогчид ням га
рагт болох сонгуулийн өмнө хэт
баруун буюу хэт зүүний үзэл рүү
туйлширч буй тул бизнесийн
удирдлагууд уриалга гаргалаа.
Хэт барууны үзэлт нэр дэвшигч
Марин Ле Пен, хэт зүүний тө
лөөлөгч Жан-Лук Меланшон
нар санал асуулгад дээгүүр
явж байгаа нь бизнесийнхэнд
түгшүүр төрүүлсэн бололтой.
Хэдхэн долоо хоногийн өмнө
тэд сонгуулийн талаар ярихаас
татгалзаж, бизнесийг дэмжигч
хүн ялна гэсэн итгэлтэй байсан
бол байдал ийнхүү өөрчлөгдөв.
Францын Le Monde сонинд нийт
лэгдсэн 200 гаруй бизнесийн
удирдагчийн гарын үсэгтэй
өгүүлэлд сонгогчдыг хэт үзэлт
нэр дэвшигчийг дэмжихгүй бай
хыг уриалаад “Хоосон төсөөлөл,

хуурамч амлалт, боломжгүй
бэлгээр хуурч байна” хэмээн
буруутгажээ.
Ажил олгогчдын холбооны
ерөнхийлөгч Пьер Гаттая хэлэхдээ
“Энэ хоёрын төлөө санал өгөх нь
том, жижиг бүх компанид эрсдэл
учруулна” гэжээ. Сүүлийн санал
асуулгаас үзэхэд Меланшон,
Ле Пен нар бизнесийн талын
консерватив Франсау Фийон,
төвч үзэлт Эммануэль Макрон
нартай адил дэмжлэгтэй байна.
Энэ судалгаа чөлөөт худалдаа ба
Европын холбоог эсэргүүцдэг
хоёр нэр дэвшигч ням гарагт эхний
байруудыг авч, улмаар тавдугаар
сарын сунгаанд өрсөлдөх байх
гэсэн болгоомжлол үүсгэжээ.
Ийм байдалд хүрвэл дайны дараах
Францын түүхэнд анх удаа төвийн
үзэлтнүүд хоёрдугаар шатнаас
мултарсан хэрэг болж, тус улс
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төдийгүй Европт доргилт болох
магадлалтай.
Францын даатгалын компаниу
дын холбооны тэргүүн Бернар
Спитц “Бизнесийнхэн Ле Пен,

Меланшон хоёр үлдэх боломжийг
ухаарч, үгээ хэлж эхэллээ. Бид
хоёр хэт үзэлт нэр дэвшигчдийн
халз өрсөлдөөн болох эрсдэлийг
хүмүүст сэрэмжлүүлэх ёстой. Ийм

Онлайн худалдаа
болон татвараас
зугтах арга

FIFA ивээн тэтгэгчийн эрэлд
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Мурад Ахмед, Макс Седдон
Дэлхий нийтээр хамгийн их
үздэг спортын арга хэмжээний
нэгнийх нь санхүүгийн зардал,
нэр хүндийн эрсдэлтэй холбог
дуулан олон улсын болон
орон нутгийн бизнесийн бүл
гүүдийн санал зөрсөөр. Үүнээс
шалтгаалан ОХУ-д болох
Дэлхийн цомын тэмцээнийг
дэмжих түнш олохоор FIFA
байдаг аргаа хэрэглэж байна.
Бразилд 2014 онд болсон
тэм
ц ээний дараа гэрээний
хугацаа дууссан тул дэлхийн
хөлбөмбөгийн спортын зохи
цуулах байгууллага Sony,
Emirates зэрэг хэд хэдэн ивээн
тэтгэгчээ алдсан. Бразилын тог
лолтыг зохион байгуулахад 20
том компанитай гэрээ байгуулж
байсан бол 2018 онд ОХУ-д бо
лох арга хэмжээг тэтгэхээр 10
компани л гарын үсэг зуржээ.
Авлигын дуулианаас салахаар
чармайж буй FIFA, 2014 онд
Крымийг нэгтгэснээс болж өрнө
дөд шоовдорлогдсон ОХУ хоёр
аль аль нь нэр хүндийн сэвтэй.
Дэлхийн цомын тоглолтын нийт
хоёр тэрбум ам.долларын зард
лыг ивээн тэтгэгчдээс оруулах
хөрөнгө, өргөн нэвтрүүлгийн
эрхийн борлуулалтаар нөхөхөөр
төлөвлөж байна.
Ивээн тэтгэх ажилд ОХУын дотоодын компаниудын

оролцоо хамгийн сул. Тус
улсаас ганцхан Aльфа-Банк
л Үндэсний ивээн тэтгэгч
болохоор гарын үсэг зурсан ч
оруулах хөрөнгө нь үнэмлэхүй
бага. Эдийн засаг суларсан
сүүлийн хоёр жил дотоодын
бизнес эрхлэгчдийг илүү зард
лаас цааргалдаг болгосон
талаар Оросын олимпийн их
сургуулийн профессор Андрей
Мальгин тайлбарлав. “Зохион
байгуулагчид нь нийгэм, улс
төрийн чухал ач холбогдолтой энэ
арга хэмжээнд байдаг хөрөнгийг
нь шавхана хэмээн ихэнх компа
ни харддаг. Зах зээлийн үүднээсээ
ямар ч ашиггүй зүйлд мөнгө
үрэхээс бүгд л түвэгшээж байгаа”
хэмээн профессор өгүүлсэн юм.
ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Вла
димир Путиний хайртай төсөл,
2014 оны Сочигийн өвлийн
олимпод хэрээс хэтэрсэн хөрөнгө
үрсэн төрийн өмчийн компаниуд
энэ удаад сураггүй. Шатдаг хийн
Gazprom компани урьд нь 2013
онд FIFA-ийн түнш байлаа. Гэтэл
хоккей зэрэг спортыг байнга
ивээн тэтгэдэг төрийн өмчийн
компаниуд зай барьсан хэвээрээ.
Төрийн өмчийн телевизийн
голлох сувгуудыг нэгтгэсэн
консорциум өргөн нэвтрүүлгийн
эрхийн үнэ дээр зохион байгуу
лагчидтай тохиролцож чадаагүй.
“Сочигийн олимпид байдал өөр,

захиалга авлаа, ажил эхэллээ л
гэдэг байсан. Одоо бол захиалга
ч авч чадахгүй сууна” хэмээн
профессор Мальгин өгүүлэв.
Ивээн тэтгэгчидтэй байгуулах
гэрээ хэлэлцээрийг цаашдын
хэдэн долоо хоног, сараас Дэл
хийн цом эхлэх хүртэл байгуулна
хэмээн найдаж буйгаа FIFA
мэдэгдсэн. Тус байгууллагын
өмнөх Ерөнхийлөгч Зепп Блат
терийн үеийн гэмт хэргийн
шинжтэй үйлдэл, авлигаас үүдэн
АНУ, Швейцарийн эрх баригчид
мөрдөн шалгах ажиллагаа
явуулсантай уялдан FIFA-ийн нэр
хүнд сүүлийн хоёр жилд муудсан.
FIFA нь шинэчлэл өрнүүлж,
нэр хүндээ сэргээхээр эрмэлзэж
буйн илрэл болгон дотоодын
мөрд
л өгөөр цуглуулсан их
хэм
жээний бичиг баримтыг
Швейцарийн шүүхийн байгуул
лагад энэ сард шилжүүллээ.
Дуулиант хэрэг тус байгууллагын
нэр хүндэд ноцтой хохирол уч
руулсныг Олон улсын олимпийн
хорооны зах зээл хариуцсан тэр
гүүн байсан Майкл Пэйн хүлээн
зөвшөөрөв. “Блаттер тэргүүлж
байсан сүүлийн жилүүдэд FIFA
брэнд нэр хүндээ алдсанд маргах
хүн байхгүй” хэмээн тэрбээр
өгүүлэв.
Ноён Пэйн нь цаашдын зургаан
удаагийн Олимпийн наадмыг дор
хаяж 600 сая ам.доллараар ивээн

тэтгэх тохиролцоог Alibaba-тай
байгуулахад саяхан зуучийн
үүрэг гүйцэтгэжээ. “Зах зээл
хариуцдаг хүн FIFA-г хүлээн авч,
Дэлхийн цомыг зохион явуулья
гэж хэлэх нь маш зоримог алхам.
Гэхдээ л хөлбөмбөг нь спортын
энтертайнмент платформ дотроо
дэлхийд хамгийн томынх нь нэг
хэвээрээ” хэмээн ноён Пэйн
тайлбарлав.
FIFA-ийн энэ оны Холбоодын
цомын тэмцээний гол ивээн
тэтгэгч болж, 2018 оны Дэл
хийн цомын тэмцээнд 100 сая
ам.доллар оруулахаа Хятадын
Hisense компани энэ сард мэдэгд
лээ. Татвар, хөрөнгө оруулалт
болон санхүүгийн бусад орлого
тооцохоос өмнөх алдагдал 2016
онд 391 сая ам.долларт хүрснийг
FIFA өнгөрсөн долоо хоногт ний
тэлсэн тайландаа дурдсан юм.
Тус байгууллагын алдагдал 2015
онд 117 сая ам.доллар байжээ.
FIFA-ийн орлогын ихэнх нь
Дэлхийн цомын тоглолтыг өргөн
нэвтрүүлгээр дамжуулах эрхийн
борлуулалтаас ордог. ОХУ-д
болох Дэлхийн цомын тэмцээн
хүртэлх дөрвөн жилд 5.65 тэрбум
ам.долларын орлого орох тооцоог
FIFA урьд нь гаргаж байлаа.
Энэ нь Бразилд болсон Дэлхийн
цомын тоглолтынхоос
таван хувь өссөн үзүү
лэлт юм.

Ванесса Хулдер
Гадаадын онлайн жижиглан
худалдаачид Нэмэгдсэн өртгийн
албан татвар төлөхгүй байгаагаас
Их Британийн Засгийн газар
хурааж болох байсан 1.5 тэрбум
фунт стерлингийг өнгөрсөн онд
алдсан талаар watchdog буюу
ажиглагч байгууллагын тайланд
дурджээ.
Интернэтээрд дамжуулан
татваргүй барааг хууль бусаар
борлуулж байгаа нь хуулиа
сахин мөрддөг компаниудад
2016 оны гуравдугаар сар
хүртэлх бүтэн жилийн хуга
цаанд ес хүртэлх тэрбум фунт
стерлингийн хохирол учруулс
ныг Үндэсний аудитын алба
(NAO) лхагва гарагт мэдээлсэн.
Хатан хааны орлого, гаалийн
албанаас хэрэгжүүлж байгаа
шинэ журам үүсээд буй асууд
лыг хэр шийдвэрлэж байгааг
дүгнэхэд эрт байгааг тус алба
тайлбарлав. Гэхдээ уг журам
татвараас бултагч шударга
бусаар давуу байдал олж байна
гэсэн Их Британийн жижиглэн
худалдаачдын гомдлыг бараг
дуулж дөнгөхгүй хэмээн тус алба
сануулсан юм.
Европын холбооны гадна
байрладаг компаниуд бараа
бүтээгдэхүүнийг Их Британид
импортолж борлуулахдаа
импортын НӨАТ-ыг зөв төлдөг
гүйгээс залилан үүсдэг. Ихэвчлэн
НӨАТ төлдөггүй борлуулагчийн
агуулахад хадгалдаг ийм бараа
бүтээгдэхүүнийг Amazon, eBay
зэрэг онлайн худалдаагаар
дам
ж уулан Их Британийн
үйлчлүүлэгчид зардаг.

тайлбарлав.
“Хатан хааны орлого, гаалийн
албаны шинэ журам нь НӨАТаас бултах залиланг зогсооход
чиглэсэн эхлэл төдий. Гэхдээ
л өсөн нэмэгдсээр байгаа
хүнд асуудлыг эцсийн эцэст
шийдвэрлэх нь гарцаагүй”
хэмээн гишүүн өгүүлж байна.
Хатан хааны орлого, гаалийн
албаны шинэ журам болон
холбогдох бусад арга хэмжээ
нь компаниуд НӨАТ төлөх
үүргээ ухамсарлах шалтгаан
болж өгчээ. Журам хэрэгжиж
эхэлсэн богинохон хугацаанд
тус албанд НӨАТ бүртгүүлэхээр
ирэх жижиглэн худалдаачдын
тоо өслөө. “Өөрчлөлтийн ачаар
Их Британийн татвар төлөгчдөөс
875 сая фунт стерлингийн нэмэлт
татвар цугларах боломж бүрдсэн.
Арга хэмжээ авч эхэлсэн жил
хүрэхгүй богино хугацаанд
НӨАТ-аа бүртгүүлсэн худал
даачдын тоо арав дахин өсөж
8000-д хүрлээ” хэмэн Хатан
хааны орлого, гаалын албаны
төлөөлөгч тайлбарлав.
НӨАТ-аа төлөхгүй байгаа
худалдаачдадаа арга хэмжээ авах
анхааруулгыг тус алба онлайн
худалдааны сайт эрхлэгчдэд
тавьж байгаа юм. Уг шаардлагын
дагуу арга хэмжээ аваагүй
тохиол
д олд тухайн онлайн
худалдааны сайтууд төлөгдөөгүй
НӨАТ-ыг хамтран төлөх үүрэг
хүлээнэ.
Тус алба өнгөрсөн есдүгээр
сараас эхлэн “өндөр эрсдэлтэй”
200 борлуулагчид уг журмыг
тур
ш иж эхэлжээ. “Маш үр
дүнтэй болсон” тул цаашид

“Онлайн худалдаачдаас зохих
НӨАТ-ийг нь төлүүлэх ажил
хангалтгүй байж ирсэн” нь
төсвийн орлогод хохиролтойг
Хөдөлмөрийн намаас пар
ламентад сонгогдсон Мег
Хиллер анхааруулав. “Онлайн
худалдаачид татвараас бултаж
байгаа нь татвар төлөгчдөд
давхар цохилт өгч буй хэрэг”
хэмээн тэрбээр үзэж байлаа.
“НӨАТ төлдөггүй гадаадын
худалдаачид Британийн хуулиа
дээдэлдэг жижиг бизнес эрх
лэгчдийн үнийг бут цохиж,
ажлын байрыг үгүй хийдэг.
Үүний зэрэгцээ алдагдаж буй
энэ олон тэрбум фунт стерлинг
нь эрүүлийг хамгаалах, боловс
рол болон бусад амин чухал
үйлчилгээнд зориулагдах учир
тай” хэмээн хатагтай Хиллер

ши
нэ журмын үйлчлэх цар
хүрээг өргөжүүлэхээр тус алба
төлөвлөж байгааг Үндэсний
аудитийн алба мэдээлэв.
Татвараас бултаж буй сэжиг
бүхий олон зуун худалдаачдад
Хатан хааны орлого, гаалийн
алба иргэний хэрэг үүсгээд
байна. Ийм төрлийн залиланд
эрүүгийн хэрэг үүсгэх бодолгүй
гэдгээ тус алба мэдэгдсэн. НӨАТаас зайлхийх залилангийн эсрэг
хөдөлгөөн өрнүүлэгч RAVAS
бүлгийн тэргүүн Ричард Аллен
уг байр суурийг буруу хэмээн
үзлээ. “Татвараас бултаж буй нь
илт этгээдүүд”-д Хатан хааны
орлого, гаалийн алба дэндүү
зөөлөн хандаж байна хэмээн
ноён Аллен шүүмжилж
байлаа.

Интерпол Хятадын магнатыг баривчлах
санамж гаргав
Габриэль Вилдау, Люси Хорнби
АНУ-д оргон зайлсан хятад
магнатыг баривчлах улаан
санамжийг Интерпол гаргасан
талаар БНХАУ-ын Гадаад хэр
гийн яам лхагва гарагт мэдэгдэв.
Уг мэдэгдэл нь санхүү
гийн
салбар дахь авлигын хэрэгтэй
уялдаа бүхий улс төрийн тэмцэл
нээлттэй өрнөж буйн илрэл
боллоо.
Хятадын үнэт цаасны гол
компанийн нэгний удирдлагын
өрсөлдөөнд голлож байсан,
гадаадад хөөгдмөл нөхцөлд
хоёр дахь жилдээ амьдарч буй
Гуо Вэньгуй энэ жил мэдээллийн
хэрэгсэлд өгсөн ярилцлагууддаа
БНХАУ-ын аюулаас хамгаалах
аппаратын дээд тушаалын хэд
хэдэн эрхмийг авлигын хэрэгт
буруутгасан юм.
Энэ хүн нийтийн анхааралд
дахин өртөж эхэлсэн нь Хятадын
нэр нөлөөтэй гэр бүлийнхний
ажил хэргийг хариуцаж байсан
бизнесмэн Сяо Жяньхуа алга
болсонтой давхцаж байна. Сяо
овогтыг энэ нэгдүгээр сард
Хонконгоос эх газрын Хятад рүү

аваачжээ.
Майлз Квок хэмээх өөр нэг
нэрээрээ олонд танил Гуо овогтын
эсрэг авч буй арга хэмжээ нь
БНХАУ-ын дарга Ши Жиньпин
санаачилсан авлигатай тэмцэх
кампани санхүүгийн салбарт
шилжиж буйн нотолгоо болов.
Зөвхөн энэ сард дээд тушаалын
хоёр ажилтан, банкны хоёр
удирдлагыг саатуулаад байна.
“Намайг гэмт хэргийг нь
илрүүлчихнэ гэхээс айж суугаа
авлигач албан тушаалтнуудын
хувьд амиа хорлосон үйлдэл”
хэмээн ноён Гуо өөрийг нь
баривчлах тушаалтай холбог
дуулан лхагва гарагт Twitter-т
бичсэн юм. Тэрбээр өөрийгөө
хэдийнэ Хятадын иргэн биш
болсныг сануулав.
“Гэмт хэрэгт сэжиглэгдсэн
Гуо Вэньгуйд холбогдуулан
Интерпол улаан санамж гаргас
ныг бид мэдэж байгаа” хэмээн
БНХАУ-ын Гадаад хэргийн
яам тайлбарлав. Улаан санамж
бол сэжигтнийг олж илрүүлэн
баривчлах хүсэлт болохоос,
олон улсын хэмжээнд баривчлах

тушаал биш. БНХАУ, АНУ-ын
хооронд хэрэгтэн шилжүүлэх
гэрээ байдаггүй. Гэхдээ хоёр улс
оргодол этгээдийг шилжүүлэх
талаар хамтран ажиллаж байсан
удаатай.
Интерпол уг улаан санамжийн
талаар тодорхой тайлбар өг
сөнгүй. Financial Times сонин
лхагва гарагт ноён Гуотой холбоо
барих гэж оролдсон ч бүтэлгүй
өнгөрлөө. “Тодорхой хүнтэй
холбоотойгоор тайлбар өгөхгүй
ч авлигатай тэмцэх тэмцэлд даян
дэлхийн түншүүдтэйгээ цаашид ч
хамтран ажиллана” хэмээн АНУын Хууль зүйн яам мэдэгдсэн.
Ши даргаас өрнүүлж буй ав
лигын эсрэг кампани гурав дахь
жилдээ үргэлжилж байна. Гэхдээ
Хятадын дээд эрх мэдлийг гартаа
атгасан гэр бүлүүдийн ашиг
сонирхолтой холбоотойгоор уг
кампани санхүүгийн салбараас
холуур тойрч иржээ. Авлигын
эсрэг кампани чухам энэ салбарт
шилжих тохиолдолд талцсан
бүлэглэлүүдийн тэмцэл ширүүснэ
хэмээн шинжээчид үздэг.
Ноён Сяо алга болсон нь

“ноцтой цохилт” хэмээн ноён Гуо
хоёрдугаар сард Financial Times-т
тайлбарласан. Мөн тэрбээр Хя
тадын даатгалын зохицуулах
комиссын тэргүүн Сян Жуньбог
ч эрх баригчид саатуулах талаар
баривчлагдахаас нь зургаан долоо
хоногийн өмнө таамаглаж байв.
“Авлигын сүр хүч гэдэг дэндүү
аварга. Ёс журам гээд байхгүй,
юу хүссэнээ хийж, санаархсан
болгоноо булаацгаана” хэмээн
ноён Гуо өгүүлсэн юм.
Бээжингийн Шувууны үүр
цэнгэлдэх хүрээлэнгийн ойрол
цоох Pangu Plaza хэмээх луу
хэлбэрт барилгыг бариулсан
ноён Гуо нь Бээжингийн их
сургуульд хамаарах Founder
Group-ийн захирлуудын зөвлөлд
хамаатай хэрүүлд хутгалджээ.
Хэрүүл хурцадсаар 2015 онд тус
группийн хэд хэдэн гүйцэтгэх
захирал баривчлагдсан. Founder Group-ийн үйл ажиллагааг
Хятадын аюулаас хамгаалах
байгууллагын дээд албаны эрхэм
гартаа атгадаг байсныг
ноён Гуо өгүүлсэн юм.
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ЗГМ ТОВЧХОН

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Уул уурхайн ирээдүй-Инноваци 33.3

» ГАДААД ХУДАЛДАА

Технологийн
хүч одоо үнийн
уналтыг ажралгүй
давах шалгарсан
арга болоод байна

Хувь. Манай улсын гадаад
худалдааны нийт бараа
эргэлт энэ оны эхний
улиралд өнгөрсөн оны
мөн үеэс 33.3 хувь буюу
518.1 сая ам.доллараар
өссөн байна. Ингэснээр
хоёр тэрбум ам.долларыг
давжээ.
» ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ
Монголын хөрөнгийн
биржийн удирдлага
FTSE Russell компанийн
төлөөлөгчидтэй уулзаж,
манай хөрөнгийн зах
зээлийг Фронтиер зах
зээлийн "Ажиглалтын
жагсаалт"-д үлдээх талаар
хэлэлцлээ.

Г.Байгал
@baigalZGM
Ирээдүйд эрдсийн салбарыг
технологи тодорхойлно. Итгэ
мээргүй ч энэ үнэн. Хэн шинэ
санаачилга, шилдэг технологийг
жолоодно, тэр хүн уул уурхайг
удирдах нь тодорхой болж
байгаа аж. Учир нь инноваци,
технологийн нөлөө уул уурхайн
салбарт улам тэлсээр байна.
Өдгөө ч уул уурхайн тэргүүлэх
хүчин зүйлийн нэгд технологи
багтаж байна. Үүнийг ч уул
уурхайн салбарын “Технологи,
хөрөнгө оруулалт Монголд”
чуулганы оролцогчид онцоллоо.
Хэтдээ хамгийн чухал зүйл
болж хувирах технологийн хүч
одоо үнийн уналтыг ажралгүй
давах шалгарсан арга болоод
байна. Дэвшилтэт технологи нь
хэмнэлт, үр ашиг авчирдаг учир
зардал бууруулдаг. Өөрөөр хэлбэл,
өндөр технологи нь өрсөлдөх
чадварыг тэтгэдэг. Тиймээс
технологиор “зэвсэглэсэн” уул
уурхайн компани ханш унахад
хөнгөн газардах боломжтой.
Уул уурхайн салбарт ханшийн
савлагаа үүсэх бараг л зах зээлийн
жам болчихсон. Тиймээс үүнээс
бултах аргагүй. Гагцхүү үнийн
савлагааг саармагжуулах нь
чухал ажээ. Тэгвэл инноваци
дагасан хэмнэлт нь хүндрэлийг
даван туулах арга гэж QMG
компанийн ерөнхий захирал

» ИМПОРТ

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

М.Дагва хэлж байна. Тиймээс ч
дэлхийн уул уурхайн томоохон
компаниуд өндөр өртгийг үл
харгалзан инновацид хөрөнгө
оруулж эхэлжээ. Гэтэл өндөр
технологиийн цаана үлэмж
хэмжээний үнэ нуугдаж байдаг.
Үүнийг ч давхар бодолцох
ёстой гэж “Andritz Separation”
компанийн ерөнхий менежер
Критоф Бэллет өгүүлсэн юм.
Дэлхий даяар тонн хөрсөнд
агуулагдах эрдсийн агууламж
буурч буй нь сүүлийн 10 жилд тод
ажиглагдаж байгаа аж. Тиймээс
өндөр бүтээмжтэй технологи
ашиглах нь чухал болсныг
“Steinert Australia” компанийн
гүйцэтгэх захирал Ёохан ван
Зил тодотгосон юм. Тухайлбал,
зэсийн ил аргаар олборлох орд,
уурхайн тоо дэлхий дахинд
цөөрчээ. Ингэснээр шаргал метал
лыг олох, ашиглалтад оруулах
нь улам түвэгтэй болсоор байна.
Манай “Эрдэнэт”үйлдвэр,

УУЛ УУРХАЙ

“Оюутолгой” 176 мянган тонн
зэсийн баяжмал олборложээ
Т.Элиса
Шинжээч
“Оюутолгой”-н хөрөнгө оруу
лагч “Rio Tinto” групп нэгдүгээр
улирлын үйл ажиллагааны
тайлангаа танилцууллаа. Тус
тайланд дурдсанаар “Оюутол
гой” компани өнгөрсөн улиралд
нийт 176 мянган тонн зэсийн
баяжмал олборложээ. Энэ нь 32
орчим хувиар буурсан дүн аж.
Үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь
зэсийн агууламж 38.1 мянган
тонн, алтных 24.8 мянган унцид
хүрчээ. Эдгээр нь сүүлийн таван
улирлын хамгийн бага үзүүлэлт.
Харин борлуулалтын тухайд
“Оюутолгой” компани 39.5
мянган тонн баяжмал дахь зэс,
32 мянган унци баяжмал дахь алт
худалджээ. Борлуулсан баяжмал
дахь зэсийн хэмжээ өмнөх
улирлынхаас таван хувиар өссөн
бол алтны агууламж нь 18 орчим
хувиар буурчээ.“Оюутолгой”-н

гүний уурхайн бүтээн байгуу
лалт үргэлжилж байна. Мөн II,
V босоо амны барилгын ажил
үргэлжилж байгааг “Rio Tinto”
группээс мэдээллээ.
Харин төмрийн хүдрийн
олборлолтоор дэлхийд хоёрт би
чигддэг “Rio Tinto”-ийн төмрийн
хүдрийн нийлүүлэлт хүлээлтээс
тааруу гарлаа. Энэ нь Австралийн
Квинслэнд мужид хүчтэй бороо
орж, тээвэрлэлт саатсан болон
Эскондида уурхайн үйл ажил
лагаа тасалдсантай холбоотой
ажээ. Тус компани нийт 76.7 сая
тонн төмрийн хүдэр нийлүүлсэн
нь 2016 оны мөн үеийнхтэй адил
дүн юм.
Үүнээс гадна тус компанийн
зэсийн гарц жилийн өмнөхөөс 37
хувиар буурчээ. Мөн 2017 онд
олборлохоор төлөвлөсөн зэсийн
хэмжээгээ 500-550 мянган тонн
болгон бууруулжээ. Энэ нь Чи
лийн Эскондида, Индонезийн
Грасберг уурхайн олборлолт
тасалдсантай холбоотой аж.

ДЭЛХИЙД

БНХАУ татварын дарамтаа
бууруулав
Н.Номин-Эрдэнэ
Шинжээч
БНХАУ иргэдийнхээ зарцуу
лалтыг нэмэгдүүлж, эдийн
засгийн өсөлтөө дэмжихийн тулд
бизнес эрхлэгчид болон хувь
хүмүүсийн татварын дарамтыг
буурууллаа. Тус улсын Ерөнхий
сайд Ли Көцианы удирдсан
Төрийн зөвлөл хуралдаж, нэмүү
өртгийн албан татварын бүтэц
дөрвөн ангилалтай байсныг
гурав болгожээ. Ингэснээр
байгалийн хий болон хөдөө аж
ахуйн бүтээгдэхүүнд ногдуулах
татварын хэмжээг хоёр хувиар
бууруулж, 11 хувь болгожээ.
Лхагва гарагт гаргасан энэ

шийдвэр ирэх долдугаар сарын
1-нээс хэрэгжиж эхлэх юм
байна. Түүнчлэн эрүүл мэндийн
даатгалд хамрагдсан иргэд хувь
хүний орлогын албан татвараас
жилд 2400 юаниар чөлөөлөгдөнө.
Жилийн 500 мянган юань болон
түүнээс бага орлоготой жижиг
аж ахуйн нэгжүүдийн татварыг
хөнгөлөх шийдвэр гаргажээ.
Урд хөрш нэгдүгээр улиралд
мөн л татвараа бууруулах
шийдвэрүүдийг гаргаж байсан
юм. Шинээр хэрэгжүүлж эхлэх
бодлогын үр дүнг нийлүүлж
тооцвол тус улсын бизнес
эрхлэгчид болон хувь хүмүү
сийн татварын дарамт энэ онд
380 тэрбум юаниар буурна гэж
албаныхан мэдэгдсэн байна.

“Оюутолгой”-н зэсийн хүдрийн
агуулга 1.2-2 хувьтай тэнцдэг.
Үүнээс бага агууламжтай ордыг
монголчууд эдийн засгийн
үр ашиггүй хэмээн төдий л
ашигладаггүй. Гэтэл үүнээс бага
агууламжтай хүдрийг эргэлтэд
оруулах технологи нэвтэрчээ.

Бага агууламжтай
хүдрийг эргэлтэд
оруулах технологи
нэвтэрчээ
Үүнээс гадна эрдсийг ялгаж,
боловсруулах улам хялбар болж
буй. Тухайлбал, зэс боловсруулах
технологи олон шат дамжлагатай.
Газрын гүнд тэсэлгээ хийж, зэсийн
хүдрийг маш өндөр зардлаар

дээш гарган, буталж тээрэмдээд,
химийн урвалд оруулж, дахин
боловсруулдаг. Тэгвэл одоо
илүү хялбар, хямд төсөр аргаар
зэс, алтыг ялгадаг технологи
нэвтэрчээ. Бас бактерлогийн
аргаар ялгаад эхэлсэн байх юм.
Тэрчлэн компаниуд уул уурхайн
геологи, хайгуулд үлэмж хөрөнгө
оруулалт зарцуулдаг. Гэтэл
цахилгаан гүйдлээр скандаж,
нөөцийг нь тодорхойлдог болжээ.
Энэ мэт уул уурхайн салбарыг
инноваци, технологи эргэлт
буцалтгүй өөрчилж байна.
Гэтэл манайд инноваци, техно
логийн үр өгөөжийг ойлгож,
цэгцтэй бодлого хэрэгжүүлдэг
компани цөөн байгааг албаныхан
хэллээ. “Оюутолгой” зэрэг гарын
арван хуруунд багтах компани
нь жишиг болохуйц бодлого
явуулдаг аж.
Манай уул уурхайн компаниу

дын багагүй хэсэг нь тоног
төхөөрөмжөө тендерээр худалдаж
авдаг. Гэтэл тендерийн зарчмаар
авахад хамгийн хямд үнэ санал
болгосныг нь сонгодог нийтлэг
дутагдал илэрдэг аж. Ингэснээр
хямд технологи нь байгаль орчин,
хүний эрүүл мэндэд сөргөөр
нөлөөлж болзошгүй сул тал
дагуулдаг байна.
“Шангри-Ла” зочид буудалд
болж буй “Технологи, хөрөнгө
оруулалт Монголд” уулзалт,
үзэсгэлэн өнөөдөр үргэлжилнэ.
Энэ чуулганы үеэр сүүлийн
хэдэн жил суларсан хөрөнгө
оруулагчдын итгэл сэргэсэн
үү гэсэн асуулт оролцогчдын
анхаарлыг татлаа. Хөгжлийн
түнш, хөрөнгө оруулагчдын
зүгээс өнгөрсөн оноос эхэлсэн
түүхий эдийн үнийн сэргэлт нь
Монголыг дахин сонирхоход
хүргэсэн гэж хариулж байна.

44.5

Сая ам.доллар. Оны эхний
гурван сард хэрэглээний
бүтээгдэхүүний импортын
хэмжээ болон үнэ
нэмэгдсэнээс уг бүлгийн дүн
44.5 сая ам.доллараар өсчээ.
» ШАТАХУУН

81

Хувь. Нефтийн
бүтээгдэхүүний импорт
81 хувиар өсчээ. Тус
бүтээгдэхүүний хилийн үнэ
тонн тутамд 619 ам.долларт
хүрч, зургаан сар дараалан
өслөө.
» АЖ ҮЙЛДВЭР

2.6

Их наяд төгрөг. Аж
үйлдвэрийн салбарын нийт
үйлдвэрлэл 2.6 их наяд
төгрөгт хүрч, өмнөх оны
мөн үеэс 49.4 хувиар өссөн
байна.
» ТҮҮХИЙ ЭД

0.1

Хувь. Алтны ханш 0.1 хувиар
буурч, олон улсын зах зээлд
унци нь1278.88 ам.долларт
хүрчээ.
» УУЛ УУРХАЙ

0.3

Хувь. Сүүлийн дөрвөн сарын
доод цэгт хүрээд байсан
зэсийн ханш 0.3 хувиар
өслөө.
» ДЭЛХИЙД

12

Хувь. Япон улсын экспорт
гуравдугаар сард жилийн
өмнөхөөс 12 хувиар
нэмэгджээ. Тус улсын
импорт 15.8 хувиар
өссөнөөр Японы худалдааны
тэнцэл 614.7 тэрбум иенийн
ашигтай гарчээ.
» ТЕХНОЛОГИ
3.7 Хувь."EBay" компанийн
борлуулалт өнгөрсөн
улиралд 3.7 хувь өсөж, 2.22
тэрбум ам.долларт хүрчээ.

ВАЛЮТЫН ХАНШ
АНУ доллар

2422.08

Евро		

2603.37

Япон иен		

22.22

ОХУ рубль

42.98

БНХАУ юань

351.81

БНСУ вон

2.13
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Эдийн засаг
ОРОН НУТАГ

Сумандаа ажиллаж,
амьдрах нөхцөл сайжирч байна
Цагаа олсон
бүтээн
байгуулалтын
ажлын үр
дүнд говьчууд
эрүүл мэнд
тустай, хатуулаг
багатай ус
хэрэглэх нөхцөл
бүрдлээ.

орон нутагт 70 гаруй ажлын
байр шинээр бий болсон байх
жишээтэй. Мөн 2000 гаруй
иргэн эрүүл мэндийн чанартай
үйлчилгээ хүлээн авах боломж
бүрдсэн. Орон нутгийн иргэ
дийн ажиллаж, амьдрах нөхцөл
сайжирч байгаа.

» Манай аймаг өнгөрсөн оны
жилийн эцэст 2.3 сая тоо
толгой мал тоолуулсан. Энэ нь
2015 онтой харьцуулахад 258.2
мянган тоо толгойгоор таван
төрөлд өссөн үзүүлэлт.
» “Оюутолгой” компанийн
дэмжлэгтэйгээр “Малын
эрүүл мэндийн сум дундын
нэгдсэн төв”-ийн барилгын
ажил эхэллээ. Шаардлагатай
1.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө
оруулалтыг “Говийн оюуХөгжлийг дэмжих сан”-гаас
гаргаж байна.
С.Батсайхан / ЗГМ©

40 гаруй тэрбум
төгрөгийн бүтээн
байгуулалтын
ажил хийнэ

-“Малын эрүүл мэндийн
сум дундын нэгдсэн төв”ийн барилгын ажил эхэллээ.
Энэхүү төвийн эдийн засгийн
үр өгөөжийг та хэрхэн харж
байна вэ?
-Манай аймаг өнгөрсөн
оны жилийн эцэст 2.3 сая тоо
толгой мал тоолуулсан. Энэ
нь 2015 онтой харьцуулахад
258.2 мянган тоо толгойгоор
таван төрөлд өссөн үзүүлэлт.
Малын тоо толгой тогтмол өсөж
байгаа. Гэвч нийт мал сүргийн
ашиг шимийн үзүүлэлт буурч,
малын өвчлөл зүй бус хорогдол
буурахгүй, нэмэгдсээр байна.
Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн
тулд малыг эрүүлжүүлэх бод
логыг орон нутгийн удирдлагын
хувьд баримтлан ажиллаж

Б.Мөнх
ЗГМ
Өмнөговь аймгийн Засаг
дарга Н.Наранбаатартай
ярилцлаа. “Улс болон орон
нутаг, хувийн компаниудын
хөрөнгө оруулалтаар энэ жил
аймгийн хэмжээнд нийт 10
томоохон бүтээн байгуулалтын
ажил хийхээр болсон” хэмээн
тэрбээр тодотгов.

байна. Энэ хүрээнд Ханбогдод
“Оюутолгой” комп анийн
дэмж л эг тэйгээр “Ма лын
эрүүл мэнд ийн сум дундын
нэгдс эн төв”-ийн барилгын
ажил эхлүүллээ. Шаардлага
тай 1.1 тэрбум төгрөгийн
хөрөнгө оруулалтыг “Говийн
оюу-Хөгжлийг дэмжих сан”гаас гаргаж байгаа. Тус санд
“Оюутолгой” компани жил бүр
таван сая ам.доллар төвлөрүүлж
буй. Малын эрүүл мэндийн төв
энэ оны гуравдугаар улиралд
ашиглалтад орохоор байгаа. Энэ
нь хөдөө орон нутагт байгуулж
буй анхны мал эмнэлгийн
лаборатор болох юм.
-“Говийн оюу-Хөгжлийг
дэмжих сан”-гаас өнгөрсөн
онд ямар ажлыг орон нутагт

хийж, хэрэгжүүлсэн бэ?
-Сангийн хөрөнгөөр хоёр
цэцэрлэг, Баян-Овоо сумын
хүн эмнэлэг, Даланзадгад
сумын сургуулийн спортын
танхим, Ханбогд сумын
сургууль, цэцэрлэгийн цог
цолбор, тогтвортой хөгжлийн
цөөнгүй төслийг санхүүжүүлэн
ашиглалтад оруулсан. Орон
нутагт бүтээн байгуулалтын
томоохон ажил эхнээсээ хэрэг
жиж, иргэдийн аж амьдралд
эерэг нөлөө үзүүлж байна.
Оюутолгойн ордоос Ханбогд
сум хүртэлх 37 км хатуу
хучилттай авто замын ажил
эхэлсэн. Зам дагаж хөгжил гэдэг.
Өнгөрсөн хугацаанд хэрэг
жүүлсэн хамтын ажиллагааны
гэрээний хүрээнд 2016 онд гэхэд

» Орон нутагт бүтээн
байгуулалтын томоохон ажил
эхнээсээ хэрэгжиж, иргэдийн
аж амьдралд эерэг нөлөө
үзүүлж байна.
-Төсвийн хөрөнгө оруу
лалтаар энэ онд хэдий хэмжээ
бүтээн байгуулалтын ажил
орон нутагт хийгдэх вэ?
-Орон нутгийн төсвөөр 40
гаруй тэрбум төгрөгийн бүтээн
байгуулалтын ажил хийнэ.
Тодруулбал, улс болон орон
нутаг, хувийн компаниудын
хөрөнгө оруулалтаар энэ
жил аймгийн хэмжээнд нийт
10 томоохон бүтээн бай
гуулалтын ажил хийхээр
бол
с он. Тухайлбал, замын
бүтээн байгуулалт гэхэд
гур
в ан том ажил хийхээр

байгаа. Түүний нэг нь дээр
дурдсан Оюутолгойн ордоос
Ханбогд хүртэлх 37 км замыг
“Оюутолгой”-н хөрөнгө оруу
лалт болох 47 тэрбум төгрөгөөр
барина.
-Ханбогд сум цэвэр усны
байг у уламжтай боллоо.
Ирг эдийн эрүүл мэндэд сай
наар нөлөөлж, ялангуяа цөс
чулуужих, элэг хатуурах зэрэг
өвчлөл үүнээс хойш буурах
байх гэж харж байна. Таны
хувьд энэхүү ажилд ямар дүн
тавих вэ?
-Ханбогдод уул уурхай
түлхүү хөгжсөнтэй холбоотой
сүүлийн жилүүдэд хөдөлгөөнт
хүн ам эрс нэмэгдсэн. Хүн ам
олноор төвлөрөхийн зэрэгцээ
говь нутагт ундны усны
хэрэглээ ихэссэн. Ийм үед
6.9 сая ам.долларын хөрөнгө
оруулалтаар ус цэвэршүүлэх
байгууламж ашиглалтад орлоо.
Засаг даргын хувьд ихээхэн
ол
з уурхаж байгаа. Энэхүү
бай
г ууламж нь 13 мянган
хүнийг цэвэр усаар хангах
хүчин чадалтай. Цаашдаа
өргөтгөл хийж хүчин чадлыг
нь нэмэгд үүлбэл 35 мянган
хүнийг цэвэршүүлсэн усаар
хангах боломж байгаа. Цэвэр
усны байгууламжтай болсноор
хатуулаг өндөртэй говийн усыг
цэвэршүүлэн хэрэглэхээр болж
байна. Энэ нь Монголын 330
гаруй сумандаа анхдагч бүтээн
байгуулалт. Ус дамжуулах,
түгээх 10 гаруй км шугам хоо
лойг Азийн хөгжлийн банкны
сан хү ү ж и л тээр тавьсан.
Нутг ийн иргэд үүнд ихээхэн
таларх алтай хандаж байгаа.
Говьд ус дагасан бэрхшээл их.
Цагаа олсон бүтээн байгуу
лалтын ажлын үр дүнд говьчууд
эрүүл мэндэд тустай, хатуулаг
багатай ус хэрэглэх нөхцөл
бүрдлээ.

Төгрөгтэй харьцах ам.долларын ханш чангарлаа
Ам.доллар
2415^

2410^

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

4/17

4/18

Төв банкнаас зарласан төг
рөгтэй харьцах ам.долларын
албан ханш 2415.98 нэгжид
хүрлээ. Ингэснээр энэ долоо
хоногт ам.долларын ханш 11.09
төгрөгөөр өсчээ. Гуравдугаар
сарын 23-наас эхлэн төгрөгтэй
хослох ам.долларын ханш
тасралтгүй суларч, төгрөг 2.2
хувиар чангарсан. Гэвч энэ
даваа гарагаас эхлэн америкийн

Монголбанкнаас зарласан төгрөгтэй харьцах ам.долларын ханш сүүлийн нэг долоо хоногт (нэгжээр)

СИМБОЛ

БИРЖ

ВАЛЮТ

ХАНШ

ӨӨРЧЛӨЛТ %

99903584, 99903581

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

МОНГОЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАДААД КОМПАНИУД
НЭР

мөнгөн тэмдэгтийн үнэ өсөж
эхэллээ.
Мөн юанийн ханшийн уналт
зогсож, даваа гарагаас хойш 1.65
төгрөгөөр чангарчээ. Лхагва
гарагт Монголбанкнаас зарласан
юанийн ханш 350.85 нэгжид
хүрчээ. Үүнээс гадна төв банкны
нэг долоо хоногтой 314 тэрбум
төгрөгийн үнэт цаасыг 14 хувийн
хүүтэй арилжлаа.

ОГНОО

RIO TINTO

RIO

ASX

AUD

58.67

WOLF PETROLEUM

WOF

ASX

AUD

0.035

▼ -0.39%
▲ +2.94%

4/20/2017

PETRO MATAD

MATD

LON

GBX

27.375

▲ +2.34%

4/20/2017

ASPIRE MINING

AKM

ASX

AUD

0.022

▼ -4.35%

4/20/2017

GUILDFORD COAL

GUF

ASX

AUD

0.013

▼ -7.69%

4/20/2017

PROPHECY DEVELOPMENT

PCY

TSX

CAD

3.5

▼ -0.28%

4/20/2017

TURQUOISE HILL RESOURCES

TRQ

TSX

CAD

3.68

▼ -1.08%

4/20/2017

SOUTHGOBI RESOURCES

SGQ

TSX

CAD

0.405

▲ +1.25%

4/20/2017

XANADU MINES

XAM

ASX

AUD

0.21

▼ -6.67%

4/20/2017

ENTREE GOLD

ETG

TSX

CAD

0.6

▼ -9.09%

4/20/2017

4/20/2017

ТҮҮХИЙ ЭД

АПУ ХК 		
ГОВЬ ХК 		
МАХ ИМПЕКС ХК 		
ДАРХАН НЭХИЙ ХК 		
СҮҮ ХК 		
ТАЛХ ЧИХЭР ХК		
АДУУН ЧУЛУУН ХК 		
БАГАНУУР ХК 		
АРИГ ГАЛ ХК 		
ГУТАЛ ХК		
ЖЕНКО ТУР БЮРО ХК 		
МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
МАТЕРИАЛИМПЕКС ХК 		
МОНГОЛ ШУУДАН ХК		
РЕМИКОН ХК 		
ШАРЫН ГОЛ ХК 		

СИМБОЛ
APU
GOV
MMX
NEH
SUU
TCK
ADL
BAN
EER
GTL
JTB
MCH
MIE
MNP
RMC
SHG

ХАНШ (нэгж)

324.34
13750
2400
20500
130
21620
2801
1808
2445
15320
56
515.1
8250
382.19
45.09
2300

▼
▲

◄►
◄►
▼
▼

◄►
▲
▲
▼

◄►
▲
▼
▼
▲

ӨӨРЧЛӨЛТ %
-3.19%
1.55%
0%
0%
-0.01%
-0.28%
3.09%
0.44%
4.04%
-12.46%
0%
0.02%
-2.94%
-1.64%
2.48%
0%

ОГНОО
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017

НЭР

СИМБОЛ

НЭГЖ

ХАНШ ($)

ӨӨРЧЛӨЛТ %

АЛТНЫ СПОТ

XAU

унци

1279.72

▼

-0.04%

4/20/2017

ЦАГААН АЛТ

PLA

унци

971.3

▲

+0.1%

4/20/2017

МӨНГӨ

SIA

унци

18.16

▼

-0.01%

4/20/2017

ЗЭС (COMEX)

HGA

фунт

255.05

▲

+0.06%

4/20/2017

ДЭЛХИЙН ГОЛЛОХ ИНДЕКСҮҮД

ТӨМРИЙН ХҮДЭР

TIOA

тонн

70.95

▲

+0.3%

4/20/2017

НЭР

СИМБОЛ

ХАНШ (нэгж)

ӨӨРЧЛӨЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ %

ОГНОО

WTI ТОС

CLA

баррель

50.62

▲

+0.36%

4/20/2017

БРЕНТ

COA

баррель

53.2

▲

+0.51%

4/20/2017

БЕНЗИН

XBA		

166.71

▲

+0.49%

4/20/2017

БАЙГАЛИЙН ХИЙ

NGA

Mmbtu

3.192

▲

+0.22%

4/20/2017

НҮҮРС (NYMEX)

QZA

тонн

336.55

▲

+0.21%

4/20/2017

НҮҮРС (NEW CASTLE)

XWA

тонн

75.85

▲

+0.07%

4/20/2017

ЭЛСЭН ЧИХЭР

SBA

фунт

0.166

▲

+0.54%

4/20/2017

БУДАА

RRA

центнер

9.995

▼

-0.55%

4/20/2017

БУУДАЙ

WA

бушель

435.25

▲

+0.17%

4/20/2017

КАКАО

CCA

тонн

1873

▼

-2.24%

4/20/2017

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

5863.035
12012.23
15552.88
5821.389
2338.17
3172.1
20404.49
13097.91
7104.02
24056.98
18430.49

+13.56
-4.22
-69.69
+17.38
-4.02
+1.41
-118.79
-58.21
-10.34
+231.1
-1.71

4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017
4/20/2017

▲ +0.85%
КОФЕ
KCA
фунт
1.418
Энэхүү ханшийн мэдээлэл нь хүснэгтэд заасан өдрийн 15 цагийн байдлаарх дүн тул
үүнээс хойш өөрчлөгдсөн байх боломжтой.

ОГНОО

НЭР		

4/20/2017

◄►

Тухайн өдөр арилжаалагдсан хувьцаа

▲

▼
▼
▲

▼
▲

▼
▼
▼
▲

▼

+0.23%
-0.04%
-0.45%
+0.3%
-0.17%
+0.04%
-0.58%
-0.44%
-0.15%
+0.97%
-0.01%

