Бид өнгөрснийг өөрчилж чадахгүй. Харин ирээдүйг бүтээнэ
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ЗГ-ын шийдвэрээр “Оюутолгой”-д
эрчим хүч нийлүүлэхээр болсон
ОХУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр 250 мегаваттын
цахилгаан станц барина. > 2

 онцлох
улс төр

М.Энхболд Бангладеш улс
дахь Монгол Улсын өргөмжит
консулыг хүлээн авч уулзлаа.
Хүний эрхийн чуулганаар
МУ-ын ундны ус, ариун цэврийн
байгууламжийн нөхцөлийг
хөндөв.
Х.Баттулга, Ши Жиньпин нар
худалдааны эргэлтийг 2020 онд
$10 тэрбум-д хүргэхийг зорино.
У.Хүрэлсүх: Цахим орчинд
хүүхдийнхээ эрхийг хамгаалахыг
эцэг, эхчүүдэд уриалж байна.
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Архитектурын компаниуд зах
зээлийн 97-98 хувийг эзэлдэг
Монголд 500 гаруй архитектурын компани
үйл ажиллагаа явуулж байна. > 11
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Эндсэн хүүхэд, зүдэрсэн иргэдийн
төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэлээ

эдийн засаг

Үнэт металлын сорьцын хоёр
лаборатори орон нутагт нээнэ.
Эрдэс бүтээгдэхүүн
нийт экспортын 84 хувийг
бүрдүүлжээ.
“Алтан цагаан овоо” ордоос
алтны өндөр агууламжтай илэрц
илрэв.
Tоп 20 индекс пүрэв гарагт
20038.54 нэгж болж 1.59 хувиар
буурлаа.
Тop 20 индекс
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С.Батсайхан / ЗГМ©
Монголын өдөр тутмын сонинуудын холбооны хоёрдугаар форумд оролцогчид иргэдийн амьдрал, нийгмийн хөгжлийг доош чангааж буй
10 чухал сэдвийг хөндөн хэлэлцлээ. “Бид өнөөдөр энд хүүхэд, ажилгүй ядарсан иргэдийнхээ өмнөөс дуугарч байна” гэж МӨТСХ-ны Ерөнхийлөгч Э.Долгион онцлов. 4-5

20,038.54

нийгэм

ЦЕГ Facebook компанитай
хамтран хуурамч хаяг, мэдээл
лийг шууд хязгаарладаг болно.
Багшийн цалинг нэмүүлэх
ажил хаялтаа үргэлжлүүлнэ
гэдгээ салбар ҮЭ-ээс мэдэгдлээ.
Өнөөдрөөс газар тариалангийн
бүс нутгаар -5 градус хүрч цочир
хүйтрэхийг анхааруулав.
Гадаадад байгаа монгол
хүүхдүүдэд хичээл заадаг багш
нар бэрхшээлээ ярилцаж байна.

Дэлхий

АНУ Хятадтай худалдааны
хэлэлцээ хийх дохио Азийн
хувьцаануудыг өсгөлөө.
Венесуэлийн нийгмийн ба
дүрвэгсдийн хямралд олон улсын
зүгээс оролцохыг уриалжээ.
АНУ-ын өрхийн орлого гурван
жил дараалан өссөн дүн гарлаа.
ОУВС-гийн тэргүүн Лагард
Европын өндөр албан тушаалд
өрсөлдөх тухай яриаг няцаав.
Мьянмарын удирдагч Ан Сан
Сучи сэтгүүлчдийг хорьсныг
зөвтгөсөн байна.

Эдийн засаг

Нийтлэлчийн булан

“Алт-2” хөтөлбөрийн үр дүн татвараас шалтгаална
Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM
Монголбанк энэ оны эхний
найман сарын байдлаар 12.2
тонн алт худалдан аваад байна.
Улсын гадаад валютын албан
нөөцийг жилд 700 орчим сая
ам.доллараар зузаалж байгаа
нь “шар металл”-ын салбар дахь

гялтайх амжилтын нэг. Тэгвэл
үүнийг 2020 он гэхэд нэг тэрбум
ам.долларт хүргэхээр “Алт-2”
хөтөлбөрт тусгачихсан. Энэ
зорилтыг биелүүлэхэд ердөө жил
гаруйн хугацаа үлдсэн байна.
Алтны роялтийг 2.5 хувь бол
гон бууруулж, алт цэвэршүүлэх,
экспортлох үйл явцыг зөвхөн
Монголбанкаар дамжуулахаар
Ашигт малтмалын тухай хуульд

Хүн мэдэхгүй зүйлээсээ айдаг

2014 онд зааж өгсөн. Ингэснээр
жилд нэг тэрбум ам.доллараар
Монгол Улс Эрдэнэсийн сангаа
арвижуулахаар тооцсон юм.
Гэвч боломж олгосон хуулийн
хүчинтэй хугацаа энэ оноор
дуусгавар болж байна. Харин
хөтөлбөрийн хэрэгжилт ид
дундаа явна.
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С.Энэрэл
ЗГМ
Нэгэн жишээ: Одоогоос ар
ваад жилийн өмнө 60 настай
Даваа элэгний хорт хавдрын
хүнд шатанд орсон, нэг жилийн
настай гэдгээ мэджээ. Үүнийг
сонссон ар гэрийнхэн нь түүнийг
эдгээхийн тулд байгаа бүх аргаа
хэрэглэж үзэхээр шийдсэн байна.
Харин эмнэлэг бараадахын оронд
сайн гэсэн үзмэрч, лам, бөөгийн
эрэлд эхлээд гарав. Эхний очсон
үзмэрч түүнд шившлэгтэй үрэл
болон өргөлийн зүйлс өгсөн
байна. “Үүнийг өглөө наранд,
орой одонд өргөөрэй. Тэгвэл
нас чинь уртасна” гээд явуулж.
Гэвч нэмэр болсонгүй, бие нь
муудсаар байлаа. Дараа нь олон
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Apple хамгийн үнэтэй
iPhone-оо танилцуулав

Цаг агаар

УЛААНБААТАР

Тим Брэдшоу
Apple компани хамгийн үнэтэй
iPhone-аа эрүүл мэндийн тусгай
функц бүхий шинэ, илүү үнэтэй
Watch-ын хамт танилцуулсан. Энэ
нь манлай загваруудад тулгуурлаж
орлогоо өсгөх арга эрэлхийлсээр
байгаагийн илрэл болов.
Лхагва гарагт Apple гурван
шинэ ухаалаг утас сонирхуулсны
нэг нь тус компанийн хамгийн
үнэтэй iPhone болж буй XS Max
загвар. Энэхүү загвар 6.5 инчийн
дэлгэцтэй нь iPhone-ууд дотроо
хамгийн томд тооцогдоно. Хуучин
5.8 инчийн дэлгэцтэй iPhone X-ийн
шинэчилсэн хувилбар iPhone
XS загварыг өмнөхтэй нь ижил
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жил бясалгал хийсэн нэгэн
ламыг гэртээ залж, ном хуруулав.
Мөн л арц, хүж, рашаан өгөөд
үзмэрчтэй төстэй зүйл хэлээд
явжээ. Энэ хугацаанд Даваагийн
бие улам муудсаар байсан тул
бөөгийн зүг хүлгийн жолоо
залав. Өнөөх бөө бүтэн гурван
цагийн турш бөөлсний эцэст
“Та онгодтой хүн байна. Онгод
тэнгэрээ аваагүйгээс болж өвчин
туссан байна” гэжээ.
Үүнийг сонссон гэр бүлийнхэн
нь ерөөс эмнэлэгт үзүүлэх нь
дээр юм байна гэж шийдэв.
Харамсалтай нь бөө, үзмэрч
гэж явах хооронд бие нь улам
муудсан байжээ. Эмнэлэгт ирэх
үед хөл дээрээ ч зогсож чадахгүй
байсан гэнэ.

-1°

Үүл багасна
ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

00980

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

буюу 999 ам.доллараар үнэлжээ.
Гарахаас нь өмнө шинжээчид
уг загварын үнэ хямдарна гэж
таамаглаж байсан юм. XS-ийнх
шиг ган бус хөнгөн цагаан их
биетэй, 6.1 инчийн LCD дэлгэц
бүхий шинэ iPhone XR загвар
мөн гарлаа. ХR-ийн гарааны үнэ
749 ам.доллар. Гүйцэтгэх захирал
Тим Кук “бүр олон хүний ухаалаг
утасны ирээдүйг тодорхойлно”
хэмээн онцолсон уг утасны
гарааны үнэ 749 ам.доллар. Энэ
нь жилийн өмнө гарсан түвшний
iPhone 8-аас даруй 50 ам.доллараар
үнэтэй байна.
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10-ЧИНГИС БОНД

Хуралдай бонд

ГЭРЭГЭ БОНД

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

1211.10
0.02%

5997
2.36%

94.50
0.14%

108.32
0.13%

95.210
0.15%

2487.13

362.03

35.77

бүрэлдэхүүн
компани
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Засгийн газрын мэдээ Сонин
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Улс төр
Байр суурь

Ц.Даваасүрэн: ЗГ-ын шийдвэрээр
“Оюутолгой”-д эрчим хүч нийлүүлэхээр болсон
ОХУ-ын хөнгө
лөлттэй зээлээр
250 мегаваттын
цахилгаан станц
барина
П.Батбөх
ЗГМ
Эрчим хүчний яамны шуурхай
зөвлөгөөнөөр салбарын хүрээнд
өвөлжилтийн бэлтгэл ажилд
онцгой анхаарч ажиллахыг үүрэг
болгосон байна. Өвөлжилтийн
бэлтгэл хангах хүрээнд 1938
ажил төлөвлөснөөс 1556-г нь
бүрэн хийж, 80 хувьтай байгаа
аж. Тус салбарын сайдаар
ахлуулсан Ажлын хэсэг харьяа
байгууллагуудаар шалгалтын
ажлыг эхлүүлээд байгаа юм.
Шалгалтын талаар болон бусад
анхаарал татсан сэдвээр Эрчим
хүчний сайд Ц.Даваасүрэнтэй
ярилцлаа.
-Эрчим хүчний салбарын
өвөл
ж илтийн бэлтгэл хэр
хангагдаж байгаа вэ?
-Өвөлжилтийн бэлтгэлтэй
танилцах ажлыг ДЦС III-аас
эхлэн шалгаж байна. Улаанбаатар
хотын дулааны гол эх үүсвэрийг
уг станц гаргадаг. Тэр үүднээс
энэ байгууллагын өвөлжилтийн
бэлтгэлийг бүрэн хангаж байж
нийслэлчүүдийн өвөлжилтийн
бэлтгэлийг хангасан гэж үзнэ.
Одоогоор ДЦС III-ын өвөлжил
тийн бэлтгэл 90 хувьтай байна.
-Нийслэлд дулаан, эрчим
хүчний ачаалал өмнөх оныхоос
хэр нэмэгдсэн бэ?
- Нийслэлийн хэмжээнд эрчим
хүчний хэрэглээ 50 мегаваттаар
нэмэгдээд байгаа. Наад зах нь
Яармагийн дэнжид баригдсан
болон баригдах олон барилгуудыг
дулаанаар хангахын тулд ДЦС IVийн нөөцийг ашиглахаар шинээр

“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.

ЗГМ©

68 нам даралтын
зуухаар халдаг
байсан 139 барилгыг
төвлөрсөн дулаанд
холбожээ
дулааны шугам татсан. Мөн
агаарын бохирдлыг бууруулах
ажлын хүрээнд нийслэлд
ажиллаж байгаа 68 халаалтын
зуухыг зогсоож, хэрэглэгчдийг
төвлөрсөн дулаанд холбох
дулааны шугам, дэд станцын
барилга угсралтын ажлыг
гүйцэтгэн ашиглалтад оруулсан.
Ингэснээр нам даралтын зуухаар
халаадаг байсан 139 барилга
төвлөрсөн дулаан хангамжид

холбогдсон.
-Утааг бууруулахын тулд
гэр хорооллын айлуудыг найд
вартай цахилгаанаар хангах
ажил хийгдэж байгаа юу? Учир
нь ирэх оноос нийслэлд түүхий
нүүрс оруулах хориг хэрэгжих
гэж байна.
-Өнгөрсөн хугацаанд 27 мянган
өрхийг 4.0 кВт-ын халаагуур
залгах боломжийг бүрдүүлсэн.
Өнгөрсөн өвөл зарим айлын
цахилгааны чадал хүрэхгүйгээс
халаалтын төхөөрөмж ажиллуулж
чадахгүй байна гэсэн гомдол их
ирдэг байсан. Энэ жил нэмээд 21
мянган айлд 4.0 кВт цахилгаан
халаагуур хэрэглэх техникийн
боломжийг бүрдүүлсэн.
-Орон нутагт эрчим хүч
үйлдвэрлэлийн шинэ бүтээн
байгуулалт хийгдсэн үү?
-Эрдэнэтийн дулааны станцад
40, ДЦС-IV 20 мегаваттын нэг

МИАТ ТӨХК аялал жуулчлалын
салбарынхны үгийг сонслоо

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Ерөнхий эрхлэгч
Баатарын Дуламхорлоо
Зөвлөх
Шатарбалын Даваадорж
Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын Сугармаа
Утас: 99903584
РЕДАКЦ

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

Утас: 99903581
99903578
99907843
ХАЯГ

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

zgm.mn
ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Б.Энхжаргал
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Үндэсний агаарын тээвэр
лэгч “МИАТ” ТӨХК санаачлан,
БОАЖЯ-тай хамтран Аялал
жуулчлал-Агаарын тээвэр сэд
вийн дор аялал жуулчлалын
байг уулл агын төлөөлөлтэй
зөвлөлдөх уулзалт зохион бай
гууллаа.
Тэд жуулчлалын улирал шув
тарч байгаа энэ үед, ирэх жилийн
төлөвлөгөөгөө танилцуулан,
цаашид хэрхэн хамтарч ажиллах
боломжийн талаар ийнхүү
ярилцжээ.
МИАТ компанийн гүйцэтгэх
захирал Д.Баттөр уулзалтын
эхэнд МИАТ компани төдийгүй
аялал жуулчлалын салбар зөвхөн
зуны гурван сард үндсэн орлогоо
бүрдүүлдэг тул улирлын энэ
хамаарлыг багасгаж, зорчигч
урсгалыг жилийн дөрвөн улиралд
тэнцвэржүүлэх талаар хэрхэн
уялдаа холбоотой ажиллах
вэ гэдгийг хэлэлцэхээс гадна
МИАТ компани ирэх жилийн
төлөвлөгөөгөө, үнэ тарифаа
тодорхой болгох зорилгоор энэ
уулзалтыг зохион байгуулж
байгааг дурдлаа.
Энэ оны эхний долоон сарын
байдлаар Монгол Улсад ирсэн
жуулчдын тоо 10 гаруй хувиар
өсч, манай улсад оруулсан орлого
25 хувиар нэмэгдсэнийг БОАЖЯны Аялал жуулчлалын газрын
дарга Баясгалан дуулгав. Мөн

БОАЖЯ-наас аялал жуулчлалын
талаар хэрэгжүүлж буй долоон
төслийн талаар танилцууллаа.
Түүнээс гадна сүүлийн жилүүдэд
Энэтхэгийн жуулчдын тоо
маркетингийн идэвхжүүлэлт
хийгээгүй байхад 30 хувиар
өссөн тул Энэтхэгийн зах зээлийг
судлахыг аялал жуулчлалын
компаниудад санал болгосон юм.
Мөн энэ үеэр Аялал жуулч
лалын компанийн төлөөлөл
МИАТ компани төрийн байгуул
лага болон хувийн хэвшлийн
төлөөллийг урьж ирэх жилийн
төлөвлөгөөгөө танилцуулж,
хамтарч ажиллая хэмээн урьж
байгаад талархлаа илэрхийлэв.
Мөн үндэсний тээвэрлэгчид
групп аяллын захиалгын нөхцө
лийг илүү тодорхой болгох,
хамтарсан багц бүтээгдэхүүн
гарган албан аяллын зах зээлийг
хөгжүүлэх талаар саналаа хэлэв.
Нийслэлийн Аялал Жуулч
лалын Газар, томоохон зочид
буудлууд, аялал жуулчлалын
төрийн бус байгууллага, аялал
жуулчл алын компаниудын
төлөөлөл оролцон агаарын тээ
вэр, аялал жуулчлалын салбарыг
хэрхэн харилцан уялдаатай
хөгжүүлэх талаар илэн далангүй
ярилцсанаараа онцлог болсон энэ
уулзалтыг МИАТ компани жил
бүр уламжлал болгон зохион
байгуулах юм байна.

блок барьж эрчим хүч үйлдвэрлэх
хүчин чадлыг нэмсэн.
-ОХУ-аас хоногт хэдэн мега
ватт цахилгаан импортолдог
вэ? Төлбөр нь хэдий хэмжээний
зардал гардаг вэ?
-Манай улсын эрчим хүчний
хэрэглээ хоногт дээд тал нь
240 мегаватт байдаг. Үүнээс
50-80 мегаваттыг ОХУ-аас авч
зохицуулдаг. Гэхдээ шөнө илүү
гарсан цахилгаанаа ОХУ-д бас

нийлүүлдэг. Энэ зөрүүний төлбөр
тооцоог улирал тутам хийдэг.
-“Оюутолгой”-д эрчим хүч
нийлүүлэх ажлыг шийдсэн үү?
-Саяхан Rio Tinto-гийн
төлөөлөгчидтэй уулзсан. “Таван
толгой”-д цахилгаан станц
барих шийдвэрээ хоёр долоо
хоногийн хугацаанд эцэслэн
шийдвэрлэнэ гэж хэлсэн. Харин
бид ирэх жилийн нэгдүгээр
сарын 1-нээс “Оюутолгой”-д

эрчим хүч нийлүүлэх шийдвэртээ
хатуу зогсож байгаа. Ингэхийн
тулд ДЦС III-ыг өргөтгөхөөр
Засгийн газрын шийдвэр гараад
ажиллаж байна. Одоогоор
ОХУ-аас гүйцэтгэх ажлыг хийх
компаниуд ирчихсэн, техникийн
нөхцөл, ажлын даалгавартай
танилцаж байгаа. Владивостокт
болж буй Ерөнхийлөгчийн
уулзалтаар энэ асуудлыг бас
ярилцаж байна. 175 мегаватт
эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа энэ
станцыг ирэх жил 250 мегаватт
болгох юм. ОХУ-аас 350-400
сая ам.долларын хөнгөлөлттэй
зээл авч энэ ажлыг хийнэ.
Ирэх сард би ОХУ-д ажиллаж,
хөнгөлөлттэй зээлийн асуудлыг
шийдвэрлэхээр төлөвлөж байна.
Бараг шинэ станц барина гэсэн
үг л дээ. Мөн хуучин станцаа 75
мегаваттаар өргөтгөх боломж
байгаа. Ингэснээр “Оюутолгой”д эрчим хүч нийлүүлэх ажил
үргэлжилнэ. Харин ДЦС III-ын
өргөтгөлийг барихад нэг хүндрэл
үүсээд байгаа.
-Ямар хүндрэл үүссэн бэ?
-Нүүрсний хаягдал, үнсийг
хадгалах “Үнсний сан”-г өргөтгөх
ажил гацаанд орсон. Улаанбаатар
хотын цэвэр усны нөөц бүхий
газар гэдэг утгаараа нийслэлээс
газар олголт хийдэггүй юм байна.
“Үнсний сан”-г өргөтгөхгүйгээр
250 мегаваттын өргөтгөл
бас хийгдэхгүй. Тиймээс энэ
асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй.
Газар олгохгүй байна гээд
нийслэлийнхэн эрчим хүч
дулаанаар гачигдаад сууж байж
таарахгүй.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар
хороо, 11 дүгээр байрны ар талын эвдэрсэн авто замыг шинэчлэх, 84 дүгээр сургуулийн зүүн талаар
Алтан өргөө хотхон руу ордог замыг хатуу хучилттай болгох” ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-18/0090
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Баянзүрх дүүрэг, 18
дугаар хороо, 11 дүгээр байрны ар талын эвдэрсэн авто замыг шинэчлэх, 84 дүгээр сургуулийн
зүүн талаар Алтан өргөө хотхон руу ордог замыг хатуу хучилттай болгох” ажлыг түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарлагдаж
байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn, хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн
баримт бичгийг авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим
систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн туршид хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах, барих, түүний тоног төхөөрөмжийг хүргэх,
суурилуулах ажлын нийт мөнгөн дүнгийн дундаж үзүүлэлтийг нь тооцох жилийн тоо:
Сүүлийн 2 жилийн (2016, 2017 он) борлуулалтын дундаж орлого нь санал болгож буй үнийн
дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт санал
болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
3. Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 оны жилийн эцсийн
баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.
4. Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017
оны аль нэг жилд тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил
төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байх.
Ижил төстэй ажилд автозамын засвар эсвэл хатуу хучилттай зам барих ажил хийж гүйцэтгэсэн
туршлагыг тооцно.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм
Уг гэрээг гүйцэтгэхэд тусгай зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай эсэх: Тийм
Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд хуулбарыг
нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
1.1 Техник эдийн засгийн үзүүлэлт
2.3 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах
Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд хуулбарыг нотариатаар
гэрчлүүлэн ирүүлнэ.
Зам тээврийн яамны: хатуу хучилттай зам барих
(Цементбетон, асфальтбетон, хөнгөвчилсөн хучилт, 12 у/м хүртлэх замын ус зайлуулах
байгууламжууд)
3.7.1.1.6 ЗБ-1-6 /3 км хүртэл/
3.7.4.1 ЗЗА-1 Бүх төрлийн замын засварын ажил
Тендерийн хамт дараах тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
2 380 000 /хоёр сая гурван зуун наян мянга/ төгрөг
Хүчинтэй байх хугацаа: 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийг дуустал.
Тендерийг 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 15 цаг 00 минутаас өмнө системд ирүүлэх ба нээлтэд
оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны
өдрийн 15 цаг 30 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 1012 тоот өрөөнд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг www.tender.gov.mn, www.
ub-procurement.mn цахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810
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Нийтлэлчийн булан
Ямар ажилд
орохоо, хэнтэй гэр
бүл зохиохоо хүртэл
үзмэрчээс асуухдаа
тултал доройтсон
улс гэж үү, бид

Өвдөхөөрөө,
ямар нэг
зовлон
тохиолдоход,
амьдралын
чухал шийдвэр
гаргахын өмнө,
насны ханиа
сонгохдоо гээд
л юм бүхэнд
лам, бөө, зөнч,
зурхайчдыг
зорьж очдог
болов.

1

Гэхдээ тэдний хамгийн сүүлд
зорьсон эмч нарын ачаар өвчтөн
дахин нэг жил амьдарсан юм.
Нэгэн жишээ: Дунд сургуу
лийн үеэл дүү маань бие нь
өвдөж, олон өдөр хичээлдээ
явж чадсангүй. Гэртээ хэд
хоног эмчилгээ хийлгэж үзсэн
ч дээрдээгүй тул хамаатны
эгчийнхээ зөвлөснөөр бөөд
хандахаар болов. Ингээд хүчтэй
цасан шуурга шуурч байсан
нэг орой нэлээд олон хүний
ард дугаарлан зогссоны эцэст
арай гэж үзүүллээ. Чонын арьс
нөмөрсөн, айдас төрүүлэм
төрхтэй зайран утаа баагиулсаар
тэднийг угтав. Тэгээд “Чи
сахиустай юм байна. Үүнийгээ
авахгүй бол хоёр сарын дараа
чулуу дэрлэнэ” гэв. Сахиус
хэрхэн авах ёстойг асуухад амьд
амьтнаар тахил өргөнө, өмсгөл
нь заавал чоно юм уу булганы
арьс байх ёстой гээд баахан юм
тоочсон аж. Нийт зардал бараг
гурван сая төгрөг болох аж.
Үеэлийн маань гэрийнхэн хэсэг
бодоод энэ саналаас татгалзсан.
Харин бөө хайж явсан энэ хугацаа
амралт болсон бололтой, дүүгийн
маань бие ч удалгүй бүрэн
эдгэсэн. Эмнэлэгт үзүүлэхэд
ядаргаанаас болж өвдсөн гэх
энгийн онош тавьсан юм.
Үүнийг уншиж буй танд, эсвэл
хамаатан садан, танилууд дунд
чинь иймэрхүү явдал тохиолдсон
гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Учир
нь анагаахын шинжлэх ухаанаас
илүү бөө, ламд итгэх энэ хандлага
монголчууд дунд түгээмэл.
Өвдөхөөрөө, ямар нэг зовлон
тохиолдоход, амьдралын чухал
шийдвэр гаргахын өмнө, насны
ханиа сонгохдоо гээд бүх зүйлд
лам, бөө, зөнч, зурхайчдыг зорьж
очдог болов. Үүгээрээ би бусдын
шашин шүтлэг, итгэл үнэмшлийг
үгүйсгэх гэсэнгүй ээ. Харин
эрүүлээр сэтгэн бодох чадвар
улам алдагдаж, мухар сүсгийн
шинжтэй шийдвэр гаргалтад хэт
их анхаарах болоо юу даа гэж
бодогдох юм.
Монголчууд яагаад эмнэлэг
зорихын оронд бөөг илүүд
үзэх болов. Амьдрал үзсэн

С.цогтбаяр зурж байна

Хүн мэдэхгүй зүйлээсээ айдаг
Б.Батдорж / ЗГМ©

туршлагатай хүмүүсээс зөвлөгөө
авахын оронд мэргэ төлөгчдөд
өөрсдийн амьдралаа даатгах
болов. Амьдрал хэцүү байна,
мөнгө алга гэж халагладаг
мөртлөө тэдний хэлсэн заслын
зүйл, сахиус сэлтийг авах гэж
хэдэн саяар нь мөнгө үрэх
болсны учир юу вэ?

•

Амьдрал үзсэн
туршлагатай хүмүүсээс
зөвлөгөө авахын оронд
мэргэ төлөгчдөд өөрсдийн
амьдралаа даатгах болов.

•

Эрүүлээр сэтгэн бодох
чадвар алдагдаж, мухар
сүсгийн шинжтэй шийдвэр
гаргалтад хэт анхаарах
болов.

•

Амьдрал хэцүү байна,
мөнгө алга гэж халагладаг
мөртлөө заслын зүйлийг
авах мөнгө хэд ч байсан
гаргана.

Энэ талаар Гэр бүл, хүүхдийн
сэтгэл зүйн боловсролыг дэмжих
төвийн сэтгэлзүйч Б.Сайнзаяа
“Бидний мухар сүсэг гэж
нэрлээд байдаг зүйл бол итгэл
үнэмшил юм. Итгэл үнэмшил
хамгийн хүчтэй зэвсэг. Тухайн
хүн юунд итгэж байгаагаас их
зүйл шалтгаална. Хүн мэдэхгүй
зүйлээсээ айдаг шүү дээ. Харин
айдсыг даван туулах арга нь
хоёр зүйлээс шалтгаалдаг. Нэгд,
тухайн зүйлийн талаар бодит,
үнэн зөв мэдлэгтэй болох. Хоёрт,
аливаа зүйлд хандах хандлага,
сэтгэлгээгээ өөрчлөх. Магадгүй
шинжлэх ухаанаар нотлогдоогүй,
ардын дам яриа болон шууд өөрт
нөлөөлж мэдрэгдэхүйц айдсын
нөхцөл бүрдсэн бол энэ тал дээр
мэргэжилтний туслалцааг авах
нь зүйтэй. Хамгийн гол нь даван
туулах арга нь тухайн зүйлдээ
тохирсон байх ёстой. Ер нь сул
дорой, энерги багатай хүний
өөрийгөө хамгаалах чадвар,
сэтгэлийн дархлаа багасдаг.
Тэгэхээр хамгийн хялбар,хүч
хөрөнгө бага шаардах, хамгийн
ойр аргыг ашиглаж өөрийгөө
хамгаална хэмээн бодож, итгэл
үнэмшлээ болгохыг оролддог”
хэмээн тайлбарлав.
Европ тив одоо л хөгжил дэвш

лийнхээ оргилд хүрчихээд байгаа
болохоос дундад зууны үед бол
харанхуй, бүдүүлэг хүмүүсээр
дүүрсэн, хогийн сав шиг газар
байв. Тэдний хажууд Дорно
дахиныхан илүү гэгээрсэн, юмны
учир зүй, логик дарааллыг мэддэг
байсан билээ. Нэгэнт л харанхуй
бүдүүлэг улс болохоор юманд
амархан итгэнэ. Хэчнээн хүнийг
шулам, чөтгөр хэмээн цаазалсан
юм, бүү мэд. Ийм улсын дунд нэг
цуурхал дэгдээхэд хуурай өвсөнд
ассан гал мэт л газар авна. Чухам
тэр цаг үед санваартан нар шиг
нөлөөтөн байсангүй.
Тэгвэл дундад зууны Европын
дүр төрх өнөөгийн Монголоос
харагдаад байдаг юм. Хятадууд
гадил жимсээр дамжуулан
ДОХ-ын халдвар тарааж байна,
тарвасаар дамжин вирусийн
халдвар орж ирлээ гэх хүн
үнэмшмээргүй цуурхалд итгэх
нь наад захын асуудал. Зуд
болоход нохой зоолно гэгчээр
нийтээрээ ийм харанхуй байхын
хэрээр элдэв сэтэртэй лам, бөө,
үзмэрч, зурхайч Монголоор нэг
дүүрэв. Нэгэнт хүмүүс тэднийг
зорин очсоор байгаа нь бодит
үнэн. Өөрөөр хэлбэл зах зээл,
үйлчлүүлэгч нь байгаа учраас “их
мэдэгч”-ид олшрохоос ч яахав.

Монгол Улс Үндсэн хуульдаа
“Төр нь шашнаа хүндэлнэ,
шашин нь төрөө дээдэлнэ”
гэж заагаад өгчихсөн. Мөн өөр
урсгалын шашин шүтэх эрхийг
ч нээж өгсөн. Тиймээс ямар
шашнаа шүтэж, хэн гэдэг бөөд
очих нь танд ямар хамаатай юм
гэж бодож магадгүй. Тэр ч үнэн.
Гэхдээ аливаа зүйлд хэмжээ
хязгаар гэж бий.

Эрүүлээр сэтгэж,
дүн шинжилгээ
хийх чадвар
холдсоор
Ямар ажилд орохоо, хэнтэй
гэрлэхээ хүртэл үзмэрчээс
асуухдаа тултал доройтсон улс
гэж үү, бид. Өөрий нь хайрлах
зүрх, шийдвэр гаргах тархи
гэж алга уу. Эрүүлээр сэтгэж,
аливаад дүн шинжилгээ хийж,
оновчтой шийдвэр гаргах чадвар
маань улам бүр холдон одсоор
байна. Энэ янзаараа бол юу идэж,
хааш алхахаа хүртэл бусдаар
заалгуулдаг болох нь.

Нэг үеэ бодвол манай эрүүл
мэндийн салбарт ахиц дэвшил
гарсан. Өмнө нь заавал гадаадад
очиж хийлгэдэг байсан хүнд
хэцүү цөөнгүй хагалгааг Мон
голдоо хийж байна. 100 гаруй
сая төгрөгийн өртөгтэй элэг
шилжүүлэн суулгах хагалгааг
улс үнэ төлбөргүй хийх болсон
гээд гэрэл гэгээтэй мэдээ олон
бий. Харин бид өвчин зовлон
тусахаараа эмнэлэг бараадахын
оронд сургаар сонссон лам,
бөөг зорьсоор байгаа нь яавч
эрүүл үзэгдэл биш. Өвдсөн хүн
шууд эмнэлэгт ирэхийн оронд
өөр газраар явсаар байгаад өвч
нөө хүндрүүлдэг тухай эмч нар
халаглан ярьдаг нь эмгэнэл.
Энэ бүхэн өнөөгийн монгол
чуудын боловсрол мэдлэг, сэтгэн
бодох чадварын шууд тусгал гээд
хэлчихэд нэг их буруудахгүй
болов уу. Юм уншиж судалсан,
аливааг эргэцүүлэн боддог хүн
баргийн зүйлд цочроо авахааргүй
дархлаатай болсон байдаг. Харин
энэ дархлаа улам бүдгэрсээр буйг
алхам бүхнээ бусдаас асуудаг, тэр
гэл сар руу хэтэвчээрээ далладаг,
өөрсдийгөө хутагт хувилгаанаар
өргөмжилсөн нөхдийг дагаж
хуйлардаг бидний төрх байдал
бэлхнээ харуулна.
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ЗГМ: Сурвалжилга
Бодлого
тодорхойлогчдын
сонорт хүргэж,
үр дүнд хүртэл
шаардлага тавина
Монголчуудын амьдралыг
өөд нь татахад юу хэрэгтэй вэ.
Нийгмийн өмнө тулгамдаж буй
маш олон асуудал бий ч улс
төрийн сонирхол, хэн нэгэн
эрх мэдэлтний эрх ашиг, дуу
хоолой давамгайлж байгаагаас
энгийн иргэдэд хамаатай чухал
асуудлууд орхигдож байна.
Тиймд Монголын өдөр тутмын
сонинуудын холбоо (МӨТСХ)-ны
хоёрдугаар форумд оролцогчид
иргэдийн амьдрал, нийгмийн
хөгжлийг доош чангааж буй 10
чухал сэдвийг онцоллоо. Тус
форумд өдөр тутмын 11 сонины
удирдлагууд, сэтгүүлчид итгэл
тавьсан юм. Мөн нийтлэлч
Баабар, Б.Цэнддоо, СУИСийн захирал Э.Сонинтогос,
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн
Соёл, шашны бодлогын зөвлөх
Ц.Хулан, Itoim.mn сайтын эрхлэгч
Г.Отгонбаяр, “Монголын үнэн”
сонины эрхлэгч Б.Ганболд нар
хэлэлцүүлэгт оролцлоо.
“Нийгмийн чухал асуудлуудаар
форум зохион байгуулахад ард
нь ямар улс төрийн нам байгаа
вэ гэж хүмүүс их асуусан. Энэ
онд цаг бусаар амиа алдсан 151
хүүхдээс ямар намын гишүүн
байсныг нь асуу л даа. Хорт
хавдрын улмаас хорвоог орхисон
хүмүүсээс бас ямар намынх
байсныг нь асуух уу. Бид өнөөдөр
өвчтэй, өлсгөлөн, ажилгүй, хагас
мансуурсан иргэдийнхээ өмнөөс
дуугарч байна” гэж МӨТСХ-ны
Ерөнхийлөгч Э.Долгион хэллээ.
Форумд оролцогчид хүүхэд
хамгаалал, цахим орчин дахь
хүүхэд хамгаалал, монголчуудын
эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй
байдал, ядуурал, ажилгүйдэл
зэрэг нь манай нийгэмд хамгийн
их тулгамдсан асуудал гэдгийг
онцлов. Мөн дотоодын аж
үйлдвэрлэл, сургууль, цэцэрлэг
болон орон сууцны хүртээмж, хар
тамхины эрсдэл, боловсролын
тогтолцооны гажуудлыг нийг
мийн хөгжлийг гацааж буй,
нэн яаралтай шийдвэрлэх ёстой
асуудлаар нэрлэлээ.
Өнөөдөр зургаан хүн тутмын
нэг нь эрүүл, шим тэжээлтэй
хүнс хэрэглэж чадахгүй байна.
Хар тамхи, сэтгэцэд нөлөөлөх
бодис хэрэглэдэг хүний тоо 90
мянгад хүрсэн. Монголчуудын
гурван хүн тутмын нэг нь ядуу
бөгөөд тэд өдөрт хүнсэндээ
дөнгөж 1350 төгрөг зарцуулж
байна. Монголчуудын амьдрал
ийм байдалд хүрсэн нь нэг нь
нөгөөгөөсөө хамааралтай, нэг
нь уруудахад нөгөө нь дагаж
доройтдог дээрх 10 асуудлыг
шийдвэрлэхгүй өнөөдрийг
хүрсэнтэй холбоотой гэж
оролцогчид дүгнэлээ.
Боловсролын тогтолцооны
гажуудлаас ажилгүйдэл нэ
мэгд
д эг. Харин ажилгүйдэл
өсөж, аж үйлдвэрлэл буурснаар
ядуучуудын тоо өснө. Ядуу
иргэд эрүүл мэнд, амьдрах

Эндсэн хүүхэд, зүдэрсэн иргэ
төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэлэ
орчин, цаашлаад хүүхдүүддээ
тавих анхаарлаа сулруулж,
тэднийг эрсдэлд оруулж байна.
“Өнөөдөр” сонины эрхлэгч
Б.Номинтүшиг “Өнгөрсөн онд
Хүүхэд хамгааллын тухай хууль

• Монголчуудын гурван
хүн тутмын нэг нь ядуу

бөгөөд тэд өдөрт хүнсэндээ
дөнгөж 1350 төгрөг
зарцуулж байна.

•

Манай улсын эдийн
засаг өнгөрсөн 30 жилийн
хугацаанд 40 дахин томорч,
улсын төсөв 50 дахин
нэмэгдсэн ч ажилгүйдэл,
ядуурал буурсангүй.

•

Нийт өрхийн 75 хувь
нь инженерийн шугам
сүлжээнд холбогдоогүй гэр
болон байшинд амьдарч
буйд анхаарлаа хандуулах
шаардлагатай.

батлагдаж, улсын хэмжээнд 609
хамтарсан баг байгуулсан. Гэтэл
Сонгинохайрхан дүүргийн 8
дугаар хорооны хамтарсан багийн
нэг ажилтан 3600 хүн хариуцдаг.
Төсвөөс ямар ч дэмжлэг
үзүүлэхгүй байгаагаас энэ хууль
бодит байдалд хэрэгжихгүй
байна. Тиймээс төсвийн мөнгө
хэрэгтэй хүндээ очдог, хууль
бодитоор хэрэгждэг байхаар
Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг
шинэчлэн батлах шаардлагатай”
гэв. Харин “Өдрийн сонин”-ы
сэтгүүлч Н.Гантулга цахим орчны
эрсдэл, ялгаварлан гадуурхалтаас
болж олон хүүхэд амиа алдаж буйг
дурдсан бол “Нийгмийн шуудан”
сонины эрхлэгч С.Энхтуул
эмэгтэйчүүдийн үргүйдэл 15
хувьд хүрч, монголчуудын
удмын санд ноцтой аюул
учирсныг санууллаа. Тэрбээр
Монголд үргүйдлийн эмчилгээ,
оношилгооны хүртээмж маш
тааруу байгаа учраас цогц
эмнэлэг шаардлагатайг онцолсон.
Мөн “Үнэн” сонины сэтгүүлч
Д.Мөнхжаргал монголчууд

хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ
40-50 хувийг БНХАУ-аас
импортолж буй нь иргэдийн
эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж
буй баримтуудыг дурдсан юм.
Манай улсын эдийн засаг
өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд
40 дахин томорч, улсын төсөв
50 дахин нэмэгдсэн. Гэвч
ажилгүйдэл, ядуурал буурсангүй.
“Өнгөрсөн жилүүдэд манай улсын
эдийн засаг өссөн ч тогтворгүй,
савлагаа ихтэй байснаас үр ашиг
нь иргэдэд наалдахгүй байна. Уг нь
эдийн засгийн өсөлт ажилгүйдэл,
ядуурлыг бууруулах ёстой байдал
Монголд эсрэгээрээ. Эдийн
засгийн өсөлтийг бодлогоор зөв
зохицуулж чадахгүй бол инфляц
нэмэгдэж, иргэдэд улам дарамт
болдог жишээ нь манай улс болж
байна” гэж “Засгийн газрын
мэдээ” сонины сэтгүүлч Г.Байгал
илтгэлдээ дурдав.
Уг нь тогтвортой эдийн засгийг
бүрдүүлэх үндэс нь дотоодын
аж үйлдвэрлэлийг дэмжих явдал
байдаг. “Засгийн газрын мэдээ”
сонины эрхлэгч Б.Дуламхорлоо

“Дотоодын үйлдвэрлэлийг ямар ч
өртгөөр хамаагүй дэмжих ёстой.
Аж үйлдвэрлэлийн хөгжлийг
бодлогоор төлөвлөж болдог давуу
тал бий.

Нийгэмд
тулгамдсан
эдгээр сэдвийг
нэг удаа яриад
өнгөрөхгүй
Нэг үйлдвэрлэл сэргэхэд түү
нийг дагасан олон салбар гин
жин урвалаар хөгждөг. Ингэвэл
мэргэшсэн ажилтны тоо нэмэг
дэж, иргэдийн цалин өснө. Ор
лого нэмэгдвэл хуримтлал өсөж,
банкуудын зээл олголт сайжирч,
аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих
боломжтой. Ингэснээр төсвийн
орлого ч нэмэгдэнэ” гэв.
Хамгийн сүүлд буюу 2015
онд хийсэн хүн ам, орон сууцны

тооллогоор Монголд 886 мянган
өрх амьдарч байна. Нийт өрхийн
4200 нь хаусанд, 212 мянга нь
орон сууцанд, 232 мянга нь гэр
хорооллын байшинд амьдарч
буйг “Сургууль цэцэрлэг болон
орон сууцны хүртээмж” сэдвээр
илтгэл тавьсан “Монголын мэдээ”
сонины сэтгүүлч Б.Бундхорол
танилцуулав. Нийт өрхийн 45.4
хувь нь нүүдэлчдийн уламжлалт
гэрт амьдардаг, нийт өрхийн
75 хувь нь инженерийн шугам
сүлжээнд холбогдоогүй гэр болон
байшинд амьдарч буйд анхаарлаа
хандуулах шаардлагатайг тэрбээр
дурдсан юм. Хүн амын өвчлөлийн
гол эх үүсвэр болсон утааны
асуудлаа шийдэх хүртэл орон
сууцны хүртээмжийг анхаарлаасаа
салгаж болохгүй гэсэн санааг
түүний илтгэлээс харж болно.
Хар тамхины аюул Монголын
залуу үеийг онилж байгаа
тухай “Зууны мэдээ” сонины
сэтгүүлч С.Уянга илтгэлдээ
онцлов. Энэ төрлийн гэмт хэрэгт
холбогдож буй хүмүүсийн 80
хувь нь 18-34 насныхан байгаа

БАЙР СУУРЬ
Хүүхэд хамгааллаар үндэсний хөтөлбөр
хэрэгжүүлэхээр ярилцаж байна

Бидний хотжих, хамтран амьдрах
туршлага маш бага

Хамгийн их нөлөөлж буй хүчин зүйл нь
ёс суртахууны доройтол

Ерөнхийлөгчийн соёл, шашны бодлогын зөвлөх
Ц.Хулан

Соёлын гавьяат зүтгэлтэн, нийтлэлч
Б.Цэнддоо

Соёлын гавьяат зүтгэлтэн, шог зураач
С.Цогтбаяр

-Өнөөдрийн форумаар нийгмийн ийм чухал 10 асуудлыг улс
төржсөн, намжсан фракцуудын бүлэглэлийн төлөөлөлгүйгээр,
сэтгүүлчид өөрсдөө хэлэлцэнэ гэдэг нийгмийн сэтгэлгээний том
дэвшил. Өнөөдөр бухимдал төрүүлсэн олон асуудлаар бүтэн
нэг жилийн хугацаанд Ерөнхийлөгчийн зүгээс эхлүүлсэн маш
олон ажил бий. Прокуророос авсан мэдээллээр жилд зөвхөн
амиа хорлодог хүүхдийн тоо 120 байна. Сүүлийн таван жилд
үндсэндээ 600 орчим хүүхэд амиа хорлосон гэсэн үг. Хүүхэд
хамгааллын чиглэлээр Засгийн газартай үндэсний хөтөлбөр
хэрэгжүүлэхээр ярилцаж байна.
Үнэндээ өнөөдөр Монголын төрд сэтгүүлчдэд л итгэхээс
өөр арга байхгүй. Эдийн засаг нь өсөөд байхад ажилгүйдэл,
ядуурал улам газар аваад байгаа сэтгүүлчид төдийгүй сэтгэгчид
гэж өргөмжлөгдөөд байгааг хүмүүс ч бодож эргэцүүлэх ёстой.
Соёлын довтолгоо, ёс зүйн хувьсгалыг аж үйлдвэр, эдийн
засгийн хөгжилтэй нь хамт хийх хэрэгтэй байна.

-Бид өмнө нь хуарангийн дэглэмд байсан улс шүү дээ.
Бидний хотжих, хамтран амьдрах, төр засгаа өөрсдөө байгуулах
туршлага маш бага. Харин 1990 онд шинэ зам руу орсноос
хойш алдаж оноод л явж байна.
Нийгэмд хамгийн их тулгамдаж буй 10 асуудлыг өнөөдөр
ярьж байна. Тухайн үеийн нийгэмд ямар асуудал байна,
түүнийг гарган тавьж, олон түмэнд нээж өгөх нь угаас сэтгүүл
зүйн үндсэн үүрэг. Харин тэгэх нь зөв, ингэх нь буруу гэж зам
заах учиргүй.
Өнөөгийн бидэнд тулгамдаж буй асуудлууд юунаас үүдэлтэй
вэ гэвэл олон зүйлийг хэлж болно. Шилжилтийн үед бий
болсон эдийн засаг, улс төр, нийгмийн түвшинд бид өөрсдөө
хэр бэлтгэгдсэн байв. Үндсэндээ хувь заяагаа сонгох чадвар
маань аль хэр байхад шинэ зам руу орсон бэ гэдгээс л үүссэн
зөрчил шүү дээ.

-Хүмүүс эдгээр уруудал, доройтлыг материаллаг зүйл,
хөрөнгө мөнгөний боломжтой холбож ярих дуртай. Харин
миний бодлоор үүнд илүү их нөлөөлж буй хүчин зүйл нь ёс
суртахууны доройтол. Бидний үнэт зүйл алдагдсан байна.
Үнэт зүйлд уламжлал, ёс заншил, шашин, боловсрол, гоо зүй
гээд бүх зүйл хамаарна.
Хүн төрөлхтөн энэ олон дайн тулаан, өлсгөлөн зовлонг
материаллаг гэхээсээ илүү сэтгэлийн хат, ёс зүйгээрээ л давж
гарсан байдаг. Тиймээс бид хүүхдийн боловсрол, хүмүүжил,
зөв хүн болгох тал дээр илүү анхаарч байж энэ бүх хүндрэлийг
даван туулах боломжтой.
Нөгөө талаар зах зээлийн давалгаанд цаасан хэвлэл яаж
тэсэж үлдэх вэ гэдгээ ярих нь сонинуудын хувьд энэ арваас
илүү чухал сэдэв байх. Өөрсдөө хүчирхэг, хараат бус байж
эдгээр асуудлын талаар дуугарсан шиг дуугарч, бусдад
нөлөөлж чадна.
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ЗГМ: Сурвалжилга
Нийгмийн
өмнө
тулгамдаж
буй олон
асуудал бий
ч улс төрийн
сонирхол, эрх
мэдэлтний
эрх ашиг,
дуу хоолой
давамгайлж
байгаагаас
энгийн
иргэдэд
хамаатай
чухал
асуудлууд
орхигдож
байна.

ЗГМ: Инфографик

ДНБ

УЛСЫН ТӨСӨВ

2017 он

7.9

^

1995 он

1995 он

651

»»»»»»»»»

^

40

тэрбум

их наяд

144.5

^

2017 он

27.8

^

тэрбум

»»»»»»»»»

50

их наяд

дахин тэлсэн

дахин тэлсэн

Ажилгүйдэл

Аж үйлдвэр
2018 оны эхний
8 сард дотоодын
нийт хэрэглээ

1995 он

»»»»»»»»»

5.5%

2018.II

7.5%

5.2

$

тэрбум

Орон сууцны
хүртээмж

Цэцэрлэгийн
хүртээмж

Хүүхэд хамгаалал

25.3% 90.3%
Боловсролын
чанараар дэлхийд

Импорт

116

3.8

^

эдийн
ээ
нь яах аргагүй анхаарал татсан
асуудал болж байна. Хар тамхи,
мансууруулах бодисоос иргэдийг
хамгаалах нийгэмлэгийн хий
сэн судалгаагаар дөрвөн сурагч
тутмын нэг нь хар тамхи хэрэглэж
үзсэн харамсалтай тоо баримт ч
байна.
Хамгийн сүүлд “Үндэсний
шуудан” сонины эрхлэгч Э.Даваа
хүү боловсролын тогтолцооны
гажуудлын талаар илтгэлдээ
хөндлөө. Бид арван жилийн
турш дунд сургуульд номын
дуу сонсдог ч ирээдүйд ямар
мэргэжилтэй болохоо шийдэж
чадалгүй төгсдөг нь өнөөгийн
боловсролын салбарын нийтлэг
дүр төрх. Гэтэл өндөр хөгжилтэй
ихэнх улс оронд найм, есдүгээр
ангидаа хэдийнэ мэргэжлээ
сонгосон байдаг. Монголчууд
мэргэжил сонголтондоо ийм
тоомжиргүй хандаж байгаа
нь чанаргүй боловсон хүчин
бэлтгэгдэх нэг үндэс болсон
гэдгийг тэрбээр онцолсон юм.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бол
нийгмийн тулгамдсан асуудлыг

дугаарт

тэрбум

С.Батсайхан / ЗГМ©

609
хамтарсан
баг тус бүрт

Нэмэлт
цалингүй,
төсөвгүй атлаа
1 ажилтан

хүн

хүн хариуцдаг

5-6 5600

7 хүн тутмын нэг нь
дээд боловсролтой

Ядуурал
1995 он

Монголын 3 хүний 1 нь ядуу

35%

TЭД ӨДӨРТ

4 хүний 1 нь өлсгөлөн

1350

ТӨГРӨГӨӨР ӨЛ ЗАЛГАДАГ

2017

хөндөж, тэдгээрт олон нийт,
шийдвэр гаргагчдын анхаарлыг
хандуулах үүрэгтэй байдаг.
Тиймээс эдгээр сэдвийг нэг удаа
яриад өнгөрөх бус, цаашид ч
нэгдсэн нийтлэлийн бодлогоороо
бодлого тодорхойлогчдын сонорт
хүргэж, бодит үр дүн гартал
шаардлага тавьж ажиллахаар
төлөвлөж буйгаа Монголын өдөр
тутмын сонинууд дуу нэгтэйгээр
илэрхийлж байна. Үүний эхний
арга хэмжээ нь энэ удаагийн
форум байлаа. Гэхдээ сэтгүүлчид
шийдвэр гаргагчид биш. Харин
нийгмийн энэ олон давхарга
дунд төрийн бодлогоос гээгдсэн,
эсвэл илүү их анхаарал тавих,
оновчтой бодлого хэрэгжүүлэх
шаардлагатай энэ мэт асуудлууд
байна шүү гэдгийг гаргаж тавих
нь сэтгүүлзүйн үүрэг.
Хүний эрхийг дээдэлдэг, чөлөөт
хэвлэл хөгжсөн өндөр хөгжилтэй
орнуудад ч хэвлэл мэдээл
лийн байгууллага энэ зарчмаар
ажиллаж, төрийн байгууллагын
бодлого шийдвэрт нөлөөлдөг
жишиг бий.

29.6%
Хүнсний

Сургууль орчмын хүнсний

БНХАУ-аас импортолдог

хэвийн биш

40-50%

75%

6.5%
2017 онд

15%

Үргүйдлийн дийлэнх
шалтгаан олдмол

100,000
Монголд

183

2010 онд

Улаанбаатар хотын

хүнд
Дэлхийд

140

Бүртгэгдсэн цахим гэмт хэрэг

Үргүйдэл нийт гэр бүлийн
1996 онд

Сүрьеэгийн өвчлөл

Хохирогчдын
дийлэнх нь хүүхэд.

15-20

насныхны
96% өдөр бүр facebook
ордог байна

Хар тамхи, мансууруулах
бодисын хэрэгт холбогдогчдын
18-34 насных

20

Кибер аюулгүй байдлаар

2018 оны I хагаст

174 орноос

19-25 насныхан

дүгээрт

эзэлж байна

279

104

80%

40%

Форумын илтгэлээс ©

Сургалтын төлбөр төдийгөөр
боловсролыг харж болохгүй

Өдөр тутмын сонин бодлого
тодорхойлоход чухал оролцоотой

Сэтгүүлчдэд итгэх итгэлийн индекс
ямар байгааг бид ярих ёстой

СУИС-ийн захирал, доктор
Э.Сонинтогос

МҮОНРТ-ийн ерөнхий захирал
Л.Нинжжамц

itoim.mn сайтын эрхлэгч
Г.Отгонбаяр

Өнөөдөр чухалгүй сэдэв Монголын нийгэмд алга. Гэхдээ
хүний амьд явах эрх, улс үндэстний цаашид оршин тогтнох
асуудалтай холбоотой нь өнөөдрийн форумаар зонхилон ярьж
байгаа эрүүл мэнд, хүүхэд хамгаалал, боловсролын асуудал юм.
Тиймээс энэ бүхнийг тойрон ярилцаж, нийтлэлийн томоохон
сэдэв болгож авч явж байгаа нь үнэхээр чухал юм. Цаашид
ч олон жил ийм чухал үүрэг оролцоотой байна. Тиймээс
өдөр тутмын сонины сэтгүүлчид бичиж байгаадаа асар
хариуцлагатай хандаж, гүехэн бичмээргүй байна. Тухайлбал,
намар болж, сургалтын төлбөр яригдангуут л боловсролын
сэдвийг хөнддөг. Гэтэл багшийн хөгжил, хандлага, сургалтын
орчин гэх мэт маш чухал сэдвүүд орхигдоод байна шүү дээ.
Дэлхий нийтэд их сургуулиуд нэг бол улсаас нь асар өндөр
татаас өгдөг учраас үнэгүй боловсрол олгож байгаа, нөгөө хэсэг
нь маш өндөр төлбөрөөр чанартай боловсрол олгож байгаа. Бид
альнаар нь явах ёстой юм бэ.

-Өдөр тутмын сонинуудын энэ жилийн форумыг харж
байхад сэдвийн агуулга маш өргөн болж байна. Урьд жилүүдэд
сонинуудын эдийн засгийн чадавх, боловсон хүчний бааз,
нийгмийн нөхцөл байдал, хэвлэлийн эрх чөлөөний талаар
хөнддөг байсан. Тэгвэл энэ жил онцолсон дээрх 10 чухал сэдвээр
мэргэжлийн сэтгүүлчид, өдөр тутмын сонинууд цэгцтэй, дэс
дараалалтай, цувралаар төр засаг, холбогдох албан тушаалтнуудад
шийдвэр гаргах түвшинд хүртэл нь хүргэж байж эдгээр асуудлыг
шийдэх цаг нь болжээ гэдгийг анхаарч эхэлсэн байна. Өдөр тутмын
сониныг зөвхөн сэтгүүлчдээр нь бус асуудлыг шийдвэрлүүлэх,
бодлого тодорхойлоход чухал үүрэгтэй хэрэгсэл байсаар ирсэн
гэдэг нь өнөөдрийн форумаар харагдаж байна. Түүнээс гадна
өдөр тутмын сонин сошиал медиа, дижитал хувьсгал, телевизийн
урлаг, радиогоос ялгаатай нь сэтгүүлчдийн бүтээл цаасан дээр
үлддэг. Тиймээс сэтгүүлчид бичиж буй сэдэвтээ мэргэжлийн
үүднээс хандаж, хариуцлагатай байх хэрэгтэй.

-Нийгэмд тулгамдаж буй шалтгааныг олж, түүнийг
шийдвэрлэх арга замыг заах нь сэтгүүлчдийн хувьд нэгдүгээр
асуудал биш. Харин ийм асуудал нийгэмд байна шүү, тийм
зүйл болохгүй байна, үүнийгээ шийдээч ээ гэдгийг гаргаж
тавих нь чухал. Өөрөөр хэлбэл, шийдвэр гаргах шаардлагыг
төр засагт дамжуулах үүрэгтэй хүмүүс. Харин дүгнэлтийг нь
олон нийт хийх учиртай.
Сэтгүүл зүйн хувьд чухал сэдэв, чухал бус сэдэв гэж байх
ёсгүй гэж би боддог. Харин нийгэмд чухал сэдэв, чухал бус
сэдэв гэж бий. Үүнийг сэтгүүл зүй өөрөө ялгах ёстой. Сэтгүүлч
хүн гэдэг өнөөдөр эмч, хуульч, шүүгч зэрэг мэргэжлийн
хүмүүстэй адил олон түмнээс итгэл хүлээдэг.
Хүн өвдөхөөрөө очоод эмчийн тавьсан оношинд итгэдэг
шиг сэтгүүлч хүний үгэнд олон түмэн итгэдэг. Тэгвэл өнөөдөр
сэтгүүлчдэд итгэх итгэлийн индекс ямар байгааг бид ярих л
ёстой.
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Экологи

Экологийн сүйрлээс болж мөхсөн
соёл иргэншлүүд
Хүн ам
өлсгөлөнд
нэрвэгдэж
бөөнөөрөө үхжээ

Судалгаанаас
үзэхэд эртний
хөгжилтэй
зарим соёл
иргэншил
агаарын
бохирдол,
ой модоо
огтолсон,
хөрсний чанар
муудсан гэх
мэт экологийн
асуудлаас
болж, газрын
хөрснөөс
арчигджээ.

Ц.Улам-Ундрах
ЗГМ
Эзэнт гүрнүүд зөвхөн зэр
лэгүүдийн довтолгоо буюу
дотоодын дайнаас болж мөхдөггүй.
Судалгаанаас үзэхэд эртний
хөгжилтэй зарим соёл иргэншил
агаарын бохирдол, ой модоо
огтолсон, хөрсний чанар муудсан
гэх мэт экологийн асуудлаас болж,
газрын хөрснөөс арчигджээ.
Хүрлийн үеийн газар
тариаланчид
Ирландын нутаг дэвсгэрээс
олдсон амьтдын яс, үлдэгдэлд
шинжилгээ хийсэн олон улсын
эрдэмтэд ийм дүгнэлтэд хүрсэн
байна. Тухайлбал, хөрсөн дэх
биохимийн мөчлөг бүр хүрлийн
үед буюу 3000 жилийн тэртээд
алдагдсан гэнэ. Ясан дахь 15N
буюу азотын изотоп хэтэрсэн
нь экосистемд хүний оролцоог
гэрчилнэ. Хүрлийн сүүл үед энэ
бодисын хөрсөн дэх агууламж
огцом өссөн бөгөөд хэзээ ч анхны
хэмжээндээ буцаж очоогүй байна.
Онгон байгальд азот хөрсөнд
хуримтлагдах боловч тэндээс
байнга гадагшилдаг тул тэнцвэрээ
хадгалдаг. Гэтэл эртний газар
тариаланчид ой модыг огтлон
цэвэрлэж, тариалангийн талбай,
малын бэлчээр болгосон нь
уг тэнцвэрийг алдагдуулснаар
Ирландын хөрсний экосистемийг
бүрэн өөрчилжээ. Эрдэмтдийн
ярьснаар ийм дүгнэлтийг дэлхийн
бусад бүсэд мөн адил хийж бол
но. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс урьд
төсөөлж байснаас нэлээд эрт бай
галийг өөртөө зохицуулан өөр
чилж эхэлсэн аж.
Майя индианчуудын
устгасан ой
Америк, Канадын судлаачид
биохимийн мөчлөг алдагдаж,
улмаар хөрсний агууламж ядуурсан
явдал Майя индианчуудын соёл
иргэншил мөхөх шалтгаан болсон
гэж үзэж байна. Мексикийн
өмнөд нутгийн Чичинканаб,
Сальпетен, Итцан нууруудын
ёроолоос авсан органик үлдвэрт
шинжилгээ хийсэн байна. Улмаар
майячуудын тосгод том хот болон
өргөжих явцдаа их хэмжээний ой
огтолж, тариалан эрхэлсэн нь
хөрсний чанарыг муутгасан гэж
дүгнэв. Эрдэнэ шиш гэх ургамал
тариалсан хөрс сэргэхгүй байсан
учир хуучин талбайг хаяж, шинэ

газар мод огтолсоор ойг сүйтгэсэн
бололтой. Модгүй хөрс эвдэрч,
зарим микро элемент устжээ.
Ийм нөхөгдөшгүй өөрчлөлт
майячуудын газрыг үржил шимгүй
болгож, өлсгөлөн ба улс төрийн
хямрал авчирсан байна. Манай
эриний IX зуунд Майячуудын
олонх хот улсыг иргэд нь орхин
нүүсэн тул эзгүйрсэн түүхтэй.

нын дайсан байгаагүй. Учир
нь тэд тусгаарлагдаж, хэнтэй
ч харилц
даггүй байсан” гэж
бичсэн. Түүнчлэн тухайн үед уур
амьсгалын томоохон өөрчлөлт
гараагүй. Иймээс маои соёлын
сүйрэл нь цэвэр экологийн гамшиг
бөгөөд арлын оршин суугчид
өөрсдөө буруутай гэж дүгнэсэн
байна.

Амьтдын оронд
хүн чулуу
Пасхи арал дээр дээрхтэй төсөө
тэй үйл явц өрнөжээ. Ой модыг
ихээр огтолсны улмаас хөрс
нь салхи, бороонд элэгдсэнийг
хөрснөөс угаагдсан металлын ионы
хэмжээнээс харж болно. Хор уршиг
нь төдөлгүй мэдэгдэж, хүнсэнд
хэрэглэдэг ойн ургамал болон
ургац эрс буурав. Газрын шувуу
бүрэн алга болсон ба далайн шувуу
гурав дахин хорогджээ. Нөөцийн
дутагдал омгуудын хооронд дайн
дэгдээж, нийгмийн ялгарал илт
нэмэгдсэн байна. Арал дээр моаи
хэмээн хүн чулуу олширсон боловч
хүн ам нь олноороо үрэгджээ.
Энд үлдсэн барилгын суурь
болон хөрсийг судалж үзэхэд
хүмүүс арал дээр суурьшиж
эхлэх үед хоосон цөл бус халуун
бүсийн ой, бутаар бүрхэгдсэн
байжээ. Манай эриний 900 оноос
ойг цэвэрлэж эхэлсэн агаад XX
зуун гэхэд 48 төрлийн ургамал
үлдсэнээс хамгийн өндөр нь
хоёр метрээс давахгүй байв.
Жаред Даймон “Уналт: Зарим
нь нийгмийг хөгжүүлдэг атал
зарим нь яагаад сүйрүүлдэг
вэ” номондоо “Арлынханд гад

Ногоон арлыг
сүйтгэсэн нь
Х зуунд Гринландыг эзлэн
сууршсан викингүүд байгалийн
нөөцийг ухаалаг бусаар
зарцуулснаас мөхлөө ойртуулсан
юм. Эрик хааны үр удам уур
амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас
арлыг орхиж одсон гэж үздэг.
986 онд викингүүд Гринландад
хөл тавихад Европын дундаж
температур харьцангуй өндөр байв.
Дөрвөн зуун жилийн дараа бага
мөстлөгийн эрин гэх цаг үе тохиож,
хүн ам нь өлсгөлөнд нэрвэгдэн
бөөнөөрөө үхэж үрэгджээ. Гэвч
2015 онд арлын мөсний дээжийг
шинжилсэн Америкийн эрдэмтэд
X-XIII зууны үед тэр бүсэд ямар
ч дулаарал болоогүйг нотлов.
XIV зуунд викингүүд арлаас
явахад аравдугаар зуунд байсан
шиг хүйтэн хэвээр байжээ.
Иймээс уур амьсгалын огцом
өөрчлөлтийн тухай онол бодит
байдалд нийцэхгүй. Ж.Даймоны
бичсэнээр дайнч скандинавчууд
хэд хэдэн шалтгаанаар азгүйтсэний
дотор байгалийн баялагт хэт
хэрэглээний үүднээс хандсан
явдал орно. Нуурын ёроолын
бөөгнөрлийг судалж үзэхэд

Сурагч хүүгийн бүтээсэн ногоон гэрэл

Зимбабве улсын гэрэл
цахилгаангүй, мод түлж хоол,
ундаа бэлтгэдэг нэг бөглүү
тосгонд Макдоналд Чирара гэдэг
сурагч хүү амьдардаг. Мод түлж
байгаа нь ой устахад нэрмээс
болж, дэлхийн дулааралд нэмэр
өгнө. Чирара тосгоныхондоо
зориулж, шинэлэг аргаар
цахилгаан гаргах арга сэджээ.

Зорилтоо шийдэхийн тулд
тэрбээр био хийг боловсруулах
төхөөрөмж зохион, органик
хаягдлыг цахилгаан болгон
хувиргахаар төлөвлөв. Сурагч
хүү “Био хийнээс цэвэр
сэргээгдэх эрчим хүч гарган авах
боломжтой. Ийм аргаар Зимбабве
болон Африкийн эрчим хүчний
зарим хэсгийг тогтвортой хангаж

болно” хэмээн ярьсан юм.
Түүний төхөөрөмж дээд тал
нь 1.5 вольтын хүчдэл гаргадаг.
Чирара “Ийм цахилгааныг
төвлөрсөн шугамд холбогдоогүй
хөдөө тосгодод болон хотод
эрчим хүчний үүсгэврийг дэмжих
зорилгод ашиглаж болно” гэж
үзэж байна. Түүний бүтээл Олон
нийтийн инноваци ба шинжлэх
ухааны нийгэмлэгийн шагнал
хүртсэн байна. Тус нийгэмлэг
2018 онд 20 залуу зохион
бүтээгчид 500 ам.долларын
шагнал олгосны нэг нь Чирара.
Өмнөх шагналуудыг АНУ-ын
Мичиган муж улсын Маделин
Янг ханиадны эсрэг вакцин,
Энэтхэгийн Шубх Долакияа
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст
зориулсан дугуй бүтээсний учир
хүртэж байсан билээ.

викингүүд ойг шатааж бэлчээр
болгосны дээр барилга, түлшинд
модыг их хэмжээгээр ашигласан
аж. Ургамлын бүрхүүлээ алдсан
хөрс доройтжээ. Гринланд дахь
Скандинав гаралтай иргэд бүрэн
алга болсон агаад олонх нь дайн
тулаан, өлсгөлөнд амь үрэгдэж,
үлдсэн нь дүрвэн одсон байна.
Бүгдийг засах
боломжтой юу
Дээр дурдсан экологийн
асууд
л ууд соёл иргэншилд
үхлийн аюултай боловч хүмүүс
өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд
зохицохыг хүсэхгүй байна. Даймон
мөн үед Гринландад амьдарч
байсан инуитуудыг викингүүдтэй
харьцуулжээ. Тэд орон гэрээ цас
мөсөөр барьж, далайн нохойны
өөх шатааж дулаацахын хамт годуу
загас болон далайн амьтдаар хүнс
хийдэг байв. Зоо археологичдын
үзэж буйгаар Нил мөрний хөндийд
ан амьтан устаж үгүй болох үед
нутгийн хүмүүс тариа буудайг
хүнсэнд түлхүү ашиглаж орчиндоо
зохицож чадсан байна.
Калифорни, Сан Паоулу,
Бристолийн их сургуулийн
эрдэмтэд сүүлийн 4000 жилд
эртний Египетэд амьдарч байсан
37 төрлийн сүүн тэжээлтнээс өнөө
үед дөнгөж долоо нь хадгалагдан
үлджээ хэмээн дүгнэсэн байна.
Нил мөрний сав газрын экологийн
систем маш тогтворгүй учир
эвдэхэд хялбар. Нэг, хоёр төрөл
зүйлийн амьтан устахад л
экологийн шинэ сүйрэл авчирж
болзошгүй гэж анхааруулсан
байна.

Дэлхийд секунд тутамд 6.6 тонн хүнс хаядаг
Сүүлийн судалгаанаас үзэхэд
2030 он гэхэд дэлхий даяар
хаягддаг хоол хүнсний хэмжээ
2.1 их наяд тоннд хүрэх төлөвтэй
байна. Энэ секунд тутамд 6.6
тонн гэсэн үг. Boston Consult
ing Group байгууллага хүнсний
хаягдлын эсрэг тэмцэл хэсэг бусаг
атлаа зохих түвшинд хийгдэхгүй
байгаа учир уг асуудал асар түргэн
өсөж байгааг анхаарууллаа. Эдний
тайланд хүнсний бүтээгдэхүүнд
эко барааны шошго тавьснаар
хэрэглэгчид хог хаягдал бага
гаргадаг компаниудын хүнсийг
худалдан авах боломж бүрдэнэ гэж
үзэж байна.
BCG-ийн захирал Шалини
Унникришнан Guardian Aus
tralia сонинд ярихдаа “Бидний
шийдлээ гаргах гэж ядаж байтал
асуудал улам томроод байна.
Азийн бүсэд аж үйлдвэржилт
эрчимжиж байгаа тул хэрэглээ
асар хурдацтай өслөө” гэжээ. НҮБын Хүнс, ХАА-н байгууллагын
тооцоолсноор 2016 онд дэлхийн
хүн ам 7.6 тэрбумд хүрсэн ба 815
сая нь байнгын хүнсний дутагдалд
амьдардаг. Түүнчлэн хүнсний
хаягдал ба алдагдал хүлэмжийн
хийн найман хувийн эх сурвалж

болдог аж. Засгийн газрууд
хийгээд компаниуд, хэрэглэгчид
нэн даруй арга хэмжээ авахгүй бол
хүнсний хаягдлыг 2030 он гэхэд 50
хувь бууруулах НҮБ-ын зорилт
хэрэгжихгүй. Судалгаанаас үзэхэд
энэ хугацаанд дэлхийн олонх
оронд хүнсний хаягдлын хэмжээ
нэмэгдэх ба Азид огцом дээшлэх
төлөвтэй байна.
Хатагтай Унникришнан цааш
нь “Баялаг арвижиж, хүмүүс
их хэмжээний олон төрлийн,
дотоодод үйлдвэрлэдэггүй
хүнсийг шаарддаг боллоо.
Үүний зэрэгцээ эдгээр улсад
хүнсний үр ашигтай хангамж
байдаггүй. Бүтээгдэхүүнээ бүрэн

боловсруулах чадваргүй олон
жижиг фермерүүд ажиллаж
байна” хэмээн онцлов. Хөгжиж
буй орнуудад үйлдвэрлэлийн
явцад алдагдал гардаг бол
хөгжингүй орнуудад жижиглэн
худалдаачид болон хэрэглэгчид
хэт ихээр худалдан аваад хаядаг
учир голдуу хаягдал болдог байна.
Түүнчлэн хүнсний дэлгүүрийн
сурталчилгаа ба дутуу мэдээлэл
хаягдлын нэг шалтгаан юм.
Хүмүүс хөлдөөсөн мах, ногоог
илүү эрүүл хүнс гэж үзэх хандлага
бий. Гэтэл боловсруулж хөлдөөсөн
бүтээгдэхүүнд нэмэлт орц хольдог
учир тээвэрлэлтийн явцад амархан
мууддаг аж.
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Daily Newspapers' Association
holds its second annual forum

Minister of Labor expresses intention to end strike

Domestic production accounts for
80 percent cement sales

Top 20 Index 1.59 falls 20,038.54
points

The forum was attended by over 200 delegates of 11 daily newspapers and guests.

Pay gap between teachers and health workers
to be eradicated.

The massive growth was driven by the establishment of several high-capacity factories.

Market cap stands at MNT 2.35 trillion.

ZGM: highlights
Politics

Speaker of the Parliament
Enkhbold Miyegombo meets
Mongolia’s Honorary Consul to
Bangladesh Nasreen Fatema Awal.
Ms. Nasreen detailed Bangladesh’s
opportunity to exchange
workforce and cooperate in
pharmaceutical and agricultural
sectors, and is interested in
purchasing all kinds of raw
materials from Mongolia.
Mongolian delegation headed by
the Ambassador of Mongolia to
Swiss Confederation Purevsuren
Lundeg takes part in the 39th
session of the United Nations
Human Rights Council, which
is being held on September
10–28 in Geneva, Switzerland. The
Mongolian delegation is planning
to organize an event themed
Local Solutions for Addressing
Pressing Global Issues: Citizens’
Contribution and Role in the
Advancement of Human Rights
and Development.
Mongolian delegation headed
by Deputy Speaker of Parliament
Enkh-Amgalan Luvsantseren
meets the Deputy Speaker
of Indonesia’s House of
Representatives Fadli Zon during
their participation in the second
World Parliamentary Forum
on Sustainable Development.
Deputy Speaker Enkh-Amgalan
emphasized the effectiveness
of mutual high-level visits
and the first meeting of the
Joint Commission for bilateral
cooperation between Mongolia
and Indonesia. He also expressed
readiness to organize the second
meeting of the joint commission
in Mongolia next year.

Economy

With an objective to widen the
bilateral economic cooperation,
a commercial and business
meeting between Mongolia and
Kazakhstan to be held on October
4-5 in Ulaanbaatar.
Top 20 Index 1.59 falls 20,038.54
points. MSE A Index drops 1.222
percent, to 9,075.95 points. MSE B
Index decreases 0.43 percent, to
9,075.95 points. Market cap stands
at MNT 2.31 trillion.

Society

President of Mongolia
Khaltmaagiin Battulga along with
President of the Russian Federation
Vladimir V.Putin and Prime Minister
of Japan Shinzo Abe watched the
final matches of the International
Jigoro Kano Junior Judo
Tournament, which took place
on the second day of the Eastern
Economic Forum, and presented
the winners with medals.
Tale of Two Cities - 2018 exhibition
opens at the Mayor’s Office. Being
organized for the second year, the
exhibition displays photos and
maps that were developed with
the participation of citizens. The
exhibits focused on four themes
such as climate change, migration
from countryside to cities, air
pollution and city governance.

Newspapers bring crux of social
issues to light
10 core social
issues addressed
at the 2nd DNA
forum
Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM
Daily Newspapers' Association
(DNA) addressed 10 core social
issues, including child safety, child
protection in digital environment,
health, food safety, unemployment,
poverty and environmental pollu
tion, durings its second annual fo
rum held yesterday. The forum was
attended by over 200 delegates of
11 daily newspapers, noteworthy
publishers and guests. Key topics
were selected based on a survey
conducted among all editorials of
daily newspapers.
“When we brought up these im
portant social issues, several people
inquired about the political party
behind this forum. Were there any
political party involved in 151 chil
dren who died this year? What about
the people who died of cancer? We
are speaking on behalf of unhealthy,
hunger-driven, unemployed and
half-intoxicated people today,” ad
dressed Dolgion Erdenebaatar, the
President of DNA, added, “Rather
than making a fuss about these is
sues among journalists, we must
consistently demand resolutions to
these problems through our publica
tion policies and let the policy-mak
ers take firm actions.”
According to the speakers, one
out of six people in Mongolia can
not consume healthy and nutritious
food. The number of people who use
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narcotics and psychotropic substanc
es reached about 90,000. One third
of the entire population are struck
by poverty and daily spend only
MNT 1350 on food. The participants
concluded that these situations have
been created due to negligence to
these 10 interconnected core prob
lems.
Nomintushig Baldorj, the First
Deputy Editor at the Today News
paper, stressed, “609 family and
domestic violence response teams
were established in cohesion with
the Child Protection Act that was
approved last year; however, the
law is not actualizing in reality as
a single social worker in Songino
Khairkhan district is responsible for
3,600 people and there is no support
from the budget. Therefore, it is es
sential to ratify a Child Protection
Act that is realistic and can enable
budgetary incentives to reach the

society

Minister of Labor responds to
strikers' demand
Ministers of Labor and Education
has met with the representatives of
teachers’ strike organizers and gave
response to teachers’ pay raise.
Minister of Labor and Social Pro
tection Chinzorig Sodnom expressed
his intention to immediately resolve
the issue in consensus and end the
strike. As the current situation of
economy remains difficult to in
crease teachers’ salary, the Minister
decided eradicate the 4.3 percent
pay difference between teachers and
health workers that was created in
2014. He also assured the strikers
that their salary will be increased by
50 percent as demanded in phases
by 2020.
He remarked, “Due to the ne
cessity of paying off foreign debts,

chances are limited in increasing
the real income and wages of the
population. The Government has
settled MNT 5.7 trillion debt and is
obliged to pay off another MNT 875
billion within this year. However, the
Government is holding a position to
exploit economic growth and bud
getary opportunities on increasing
public income. Also, the Cabinet has
resolved to submit a bill on canceling
the Parliament’s resolution on sus
pending salary raise in 2017-2018,
along with the 2019 budget.”
Moreover, the Government allo
cated MNT 56.4 billion for public
servants’ incentives this year and
the draft bill on 2019 State Budget
increased this amount to MNT 165
billion.

target group.”
Baigal Ganbold, a journalist at
Zasgiin Gazriin Medee (ZGM)
newspaper, highlighted that Mongo
lia’s economy grew by over 40 times
in the last three decades and he State
Budget increased by 50 times; how
ever, unemployment and poverty did
not reduce. “Although the economy
grew significantly last year, the citi
zens are yet to benefit from it due to

Price update of construction materials
The annual demand for armature
rod, the second main raw material
in construction, is currently around
212,000-338,000 tons, of which 1931 percent are being manufactured
domestically as of today. A total of
14 factories capable of producing
148,500 tons of armature rod is
currently operating nationwide. Six
major producers, such as Darkhan
Metallurgical Plant SOE, Dul Tushig
LLC and Niislel Urguu LLC are
manufacturing 97 percent of total
armature rod production; however,
these factories only utilized about
16-34 percent of its capacity in
2012-2014, which are the highest

production years, informed Barilga
MN. Russia accounts for 69 percent
of imported armature rods and China
- 30 percent. While the price of Chi
nese rod was stable since November
2017, the import price of Russian
armature rod has been escalating
continuously since then. As of Au
gust, the price of armature rod stood
at around MNT 1.7 million per ton.
Although the price of brick was
expected to rise in the first quarter
of this year, sources informed that
it remains stable. On the contrary,
the price of light blocks has rose to
MNT 137,500 from MNT 126,500.

unstable growth. Without the right
policy, the economic growth will
only raise inflation, further burden
ing the public,” warned Ms. Baigal.
The forum continued with the
solution of sustainable economy,
touching upon domestic industri
alization. Dulamkhorloo Baatar,
Chief-in-Editor at the ZGM news
paper, urged to support domestic
industries at all cost and stressed,

“The industrial development has an
advantage of being able to prosper
through policy support. Recovery
of a single industry develops multi
ple sectors in a chain reaction. This
increases workplaces and public in
come, which will further grow pub
lic savings and enhance loan grants
of commercial banks, ultimately
supporting private entities and is
healthy for the state budget.”

Vacancy notice
L3385: Erdenes Mongol LLC Strengthening Institutional Framework and Management Capacity
Position: Financial management specialist (PIU)
Erdenes Mongol LLC (EMGL) is implementing the Strengthening Institutional Framework and Management Capacity project financed by Asian Development Bank. EMGL is now seeking to hire a Financial
management specialist (PIU) and inviting qualified candidates to apply. The Financial management specialist (PIU) will be a full-time staff of the Project Implementation Unit (PIU) stationed in Ulaanbaatar and
reporting to the Project Manager. The Financial management specialist (PIU) will support and ensure the
smooth project implementation; and handle financial related matter of the project.
Objective/Purpose of the Assignment:
Financial Management Specialist will report to the Projects manager of EMGL and PIU Project management specialist, and work closely with all other PIU staff, PMU and finance team of EMGL.
Scope of Work:
Work as fulltime PIU staff over the entire duration of project implementation and cover accounting and
financial reporting activities, and all tasks relating to disbursement of the project.
Detailed Tasks:
Tasks and responsibilities of the specialist will include but is not limited to the following:
• Maintain all project accounts, imprest accounts and coordinate with the financial and accounting team of Erdenes Mongol LLC;
• Regarding the financial management of the project, work closely with financial management
unit of Erdenes Mongol, and be responsible for: (a) financial management and reporting, (b)
budget preparation and monitor, (c) disbursement procedures, (d) financial audit process and
requirements, (e) proper use of and accounting for the imprest accounts and the statement of
expenditures;
• Monitor project expenditures; and prepare quarterly and annual financial reports during the
project implementation;
• Prepare annual budgets and disbursement projections during project implementation in coordination with the PMU;
• Compile and prepare project quarterly and annually financial progress reports as required by
ADB;
• Following the relevant rules, prepare requests for replenishment to the imprest accounts; and
• Provide PIU, PMU, and ADB with project financial data, commentaries and recommendations as
requested.
Qualification Requirements
•
•

industry

According to Barilga MN, sales of
domestic cement, which accounted
for only 12 percent of total sales in
2013, constituted about 80 percent
of sales in 2017.
The massive growth was driv
en by the establishment of several
high-capacity factories; for instance,
Monpolymet LLC’s Moncement
plant with an annual capacity of 1
million tons of cement was com
missioned in 2015, Munkhiin bayan
gal LLC’s plant with a capacity of
processing 860 million tons of ce
ment and MAK LLC’s Khukh Tsav
plant capable of 1 million tons of
cement - in 2016.
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•

Bachelor or higher degree in Finance, accounting or related field
At least 7 years of work experience including at least 3 years of experience in working for
externally assisted projects, especially ADB project
Knowledge of advanced (written and oral) level of English language proficiency

REQUIRED DOCUMENTS FOR ALL CANDIDATES:
I.
Cover letter in English and Mongolian
II.
Curriculum Vitae in English (ADB Format) and Mongolian
III.
Copies of diploma(s) and certificate(s) with English translation
IV.
Reference letters from your past employers with English translation
All Interested candidates shall submit their Expression of Interest via Consultant Management
System of ADB on cms.adb.org online before September 20, 2018.
Online Submission will be accepted only.
For more information on assignment and submission please contact the Project
Implementation Unit:
Tel: 976-11-75553399 ext. 259
Email: chinzorig@erdenesmongol.mn
Lack of required documents will lead to disqualification from evaluation. Only short-listed candidates
will be contacted.
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Засгийн газрын мэдээ Сонин

2018.09.14, БААСАН ~ №181 (980)

Өдрийн хэмнэл
ТВ ХӨТӨЛБӨР

ОНЦЛОХ үзвэр

“Люмино”-гийн
20 жилийн ойн тоглолт

07.00 ”Өглөө” хөтөлбөр (шууд)
11.00 “Монголын мэдээ”

мэдээллийн хөтөлбөр
(шууд)

14.00 Монгол улсын баруун

хил дээр 1940-1948 онд
болсон зэвсэгт тулгаралт
дууссаны 70 жилийн ойн
баярын концерт

Grandeur модерн балет
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2019.09.28-ны 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^30-40 мянга

Nostalgia тоглолт
Хаана: Улсын филармони
Хэзээ: 2018.09.14-ний 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 20 мянга

“Сэтгэл догдлуулсан орой” тоглолт
Хаана: Corporate Convention Centre
Хэзээ: 2018.09.28-29-ний 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 40-60 мянга

БаянМонгол 50 жил
Хаана: Соёлын төв өргөө
Хэзээ: 2018.11.23-нд
Тасалбарын үнэ: ^ 15-30 мянга

18.40 Олон нийтийн цаг (шууд)
20.00 “Цагийн хүрд”

мэдээллийн хөтөлбөр

21.40 “Богцонд үлдсэн

тэмдэглэл” аян замын
тэмдэглэл

09.00 Бизнесийн хэмнэл
мэдээний хөтөлбөр

Anniversary 60-th “Хоовон”
Хаана: Улаанбаатар палас
Хэзээ: 2018.09.14-ний 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 30-40 мянга

Анхны уран бүтээлээ 1998
оноос сонсогч олондоо хүргэсэн
“Люмино” хамтлаг 20 жилийн ойн
тоглолтоо хийх гэж байна. Тэд
өнгөрсөн хугацаанд 100 гаруй
дуутай болсон бөгөөд ихэнхийг
нь дүрсжүүлээд байгаа юм.
“Люмино” хамтлагийн гишүүн
Бажи буюу Б.Батхишиг өөрийн

ЗГМ: СүдоКҮ

ЗГМ: Үгийн сүлжээ

11.00 "#MadeInMongolia"
11.30 "Сорилт Боломж" тусгай
хөтөлбөр

15.00 "Бизнесийн төв цэг"

facebook хуудаснаа “Манай
хамтлаг одоогийн урлагийн
залуусын үүд хаалгыг нь нээн
өгч, гарч ирэхэд нь илүү амархан
болгож өгсөн гэдэгт итгэдэг.
Мөн сонсогч нартаа зөв бас гоё
хөгжмийн боловсрол олгосон
байх гэж боддог. Бидний шинэ
уран бүтээлүүд ар араасаа гарч,

таны сонорыг мялаасаар байх
болно” хэмээн бичжээ.
Тэдний 20 жилийн үнэнч
нөхөрлөл, анд нөхдийн нандин
дурсамжаар аялуулах тоглолт
аравдугаар сарын 19, 20-ны 19.00
цагт Crocus Event Hall-д болно.
Тасалбарын үнэ 40 мянган төгрөг.

“Чехийн хөгжмийн үдэш” тоглолт
Хаана: Улсын филармони
Хэзээ: 2018.10.26-ны 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 25 мянга

20.00 "Блумбергийн ярилцах
цаг" нэвтрүүлэг

хөтөлбөр

3

8 6
5

07.20 "Бяцхан оцон шувуу
Пороро" хүүхэлдэйн
кино 4-7-9-р анги
09.00 "Монголчууд XX зууны
эхэнд" нэвтрүүлэг

12.05 "Ээж" ОАК 11-р анги
16.10 Хятад хэлний алсын зайн
сургалт №1, 2

20.25 "Хүрээлэн" амьд ертөнц
нэвтрүүлэг

23.05 "Көсем" ОАК 1.64-р анги
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10. Амьд бие
махбодийн бий
болгосон шим
бодисоор хооллодог,
ганц эстэй нүүдэллэдэг
амьд бичил биет
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Хөндлөнгөөр:
1. Гарын хурууны
нэгдүгээр үеэс
хурууны үзүүр хүртэлх
зай (32 мм)
3. Улс төрийн
тэмцлийн нэгэн хэлбэр
6. АНУ-ын телевизийн
од, тэрбумтан эмэгтэй
7. Нас гүйцсэн эр
янгир
9. Монголчуудын
Хятад хүнийг нэрлэж
асан нэр
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(Өмнөх дугаарын хариу)

21.00 "Мөнгөний урсгал"

12

БОСООГООР:
1. Дэлхийн II дайны
тэнгэрт алдаршиж
байсан онгоцны зохион
бүтээгч, ЗХУ-ын баатар
2. Асуултын хариу
4. Хүүдий сав

5. "Хаврын 17 учрал"
киноны гол дүр
Штерлицэд тоглосон,
ЗСБНХУ-ын Ардын
жүжигчин
8. Санхүүгийн
байгууллага

(хот улс)

11. В.Шекспир Отелла жүжгийн
дүр
12. Манай улсад дипломат
харилцаатай, дэлхийн хамгийн
бага хүн амтай улс

Ташуугаар:
2. Өвөл, хаварт малд бэлтгэсэн
өвс тэжээл
Өмнөх дугаарын хариу / 09.13

к

у

б

о

к

м
п

а

р
н

а

н
а
р

ц

о
л

а

в
н

а

р
г

и

д
и и

п
и

а

э
а

п

т
у

н
н д

с а
а

м
а

н

а

о

о

а
и

и н

а
м

ч

и
б

у

д

ЦАГ АГААР
06.30 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр

IX.14
9o 8 м/с
-1o 7 м/с

Улаанбаатар

12.00 Хөтөч мэдээллийн

Үүл багасна

хөтөлбөр

IX.15
14o 7 м/с
-1o 6 м/с

IX.16
17o 7 м/с
1o 6 м/с

Багавтар үүлтэй

Багавтар үүлтэй

14.10 Монгол тулгатны 100
20.00 Оргил цаг мэдээллийн

УВС

хөтөлбөр

16
0o

o

00.00 "Хар жагсаалт" ОАК
(season-3) 8, 9-р анги

15o
1o

17o
2o

БАЯН-ӨЛГИЙ

ЗАВХАН
ХОВД

16o
4o

14o
2o

o

ТӨВ

АРХАНГАЙ

12
0o

ӨВӨРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

12o
-2o

БАЯНХОНГОР

14
0o

o

Үүлшинэ

СЭЛЭНГЭ

o

o

Багавтар үүлтэй

17o
4o

БУЛГАН

13
-2o

18
2o

Зурхай

13o
2o

ХӨВСГӨЛ

IX.18
18o 9 м/с
7 м/с
5o

ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН

эрхэм-Ш.Бира

IX.17
19o 7 м/с
3o 6 м/с

ДОРНОД
ХЭНТИЙ

19o
9o

10o
2o

ГОВЬ-СҮМБЭР

ДУНДГОВЬ

11o
1o

18o
8o

12o
4o

СҮХБААТАР

17o
8o

14o
4o

ДОРНОГОВЬ

18o
10o

ӨМНӨГОВЬ

13o
5o

Билгийн тооллын 5
Намрын дунд цагаагчин тахиа
сарын нэг цагаан мэнгэтэй
шарагчин тахиа өдөр.
Үс засуулбал: Эд, мал арвижна.
Наран ургах, шингэх: 06.28-19.05
Барилдлага: Түлэх
Шүтэн барилдлага: Мунхрахуй
Суудал: Шороо
Аргын тооллын есдүгээр
сарын 14, Сугар гараг. Билгийн
тооллын 5. Хонгорцог одтой.
шарагмин тахиа өдөр.
Өдрийн наран 06.28 цагт мандаж,
19.05 цагт жаргана. Тухайн өдөр
үхэр, могой жилтнээ аливаа үйл
хийхэд эерэг сайн ба бар, туулай
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр гэмтнийг
шийтгэх, хагалгаа хийлгэх, буг
дарах, газрын ам бооход сайн. Мод
суулгах, нарийн чакд зөвлөгөөн
хийх, байшингийн суурь тавих,
угаал үйлдэхэд муу. Өдрийн сайн
цаг нь хулгана, бар, туулай, морь,
хонь, тахиа болой. Хол газар
яваар одогсод баруун зүгт мөрөө
гаргавал зохистой. Үс шинээр
ургээлгэх буюу засуулбал эд, мал
арвидна.

УБ-Бээжин
Хөх хот-УБ

07.15
22.50

14.04
11.15

Фото агшин

...

С.Батсайхан / ЗГМ©

"Рийверстөүн пропертис" ХХК-ийн улсын
бүртгэлийн гэрчилгээ гээгдүүлснийг зарлаж байна.
Зарлал гаргасны төлбөрийн нэхэмжлэхийг
"Рийверстөүн пропертис" ХХК
(РД: 5801656)-ээр авна.

Suruga-гийн дуулиан Японы банкны
салбарыг сүүдэртүүлэв

Ж.Юнкер еврог нөөцийн валют болгоно
гэж мэдэгджээ

Хятадын NIO старт-ап хөрөнгө босгож
чадсангүй

Зээлдэгчид цалингийн хэмжээг 10 дахин өсгөж бичдэг байсан
хэмээн гомдоллов. > 10

Европын комиссын тэргүүн Жан Клод Юнкер ЕХ АНУ-аас санхүү
гийн талаар хамаардаг байдлыг багасгана хэмээн мэдэгдэв. > 10

Tencent-ийн дэмжлэгтэй NIO старт-ап 1.8 тэрбум ам.доллар бос
гох зорилготой IPO хийсэн боловч дөнгөж тэрбумыг олжээ. > 10

Apple хамгийн
үнэтэй iPhone-оо
танилцуулав

В.Путин: Британи энгийн иргэдийг
буруутгаж байна
Солсберид мэдрэлд хөнөөлтэй хорт бодис
ашиглан халдлага үйлдсэн орос тагнуул
хэмээн Их Британийн буруутгаж буй хоёр
эрэгтэй нь “гэмт этгээд огт биш” энгийн
иргэд болохыг ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Вла
димир Путин мэдэгдлээ. Александр Петров,
Руслан Боширов нар нь гуравдугаар сард
хуучин давхар тагнуул Сергей Скрипалын
амь насанд халдсан, ОХУ-ын цэргийн
тагнуулын албаны туршуулууд хэмээн
Британийн эрх баригчид өнгөрсөн долоо
хоногт зарласан юм.

1

“Шинэ iPhone XR нь илүү
үнэтэй ХS-тэй харьцуулахад
хямд үнээр том дэлгэцтэй
утас авах боломж гэсэн үг.
Өргөн хэрэглээний цахим
бүтээгдэхүүний үнэ тогтооох
тал дээр Apple тогтсон дүрмийг
эвдсээр ирлээ” хэмээн CCS In
sight-ын шинжээч Жефф Блэйбер
тайлбарлав.
Харин хоёр жилээр хуучир
сан iPhone 7-г 449, iPhone 8-ыг
599 ам.доллараар үнэлсэн нь тус
бүр жилийн өмнөх үеэсээ 100
ам.доллараар хямдарсан гэсэн үг.
Apple “бусад үйлдвэрлэгчдийн
өрсөлдөх загвар гарах тэр мөч
хүртэл борлуулалт өссөөр
байх хангалттай сайн ухаалаг
утаснууд гаргаж чадсан” хэмээн
Moor Insights & Strategy-гийн
шинжээч Патрик Мурхед үзэж
байна.
Купертиногийн компани
iPhone-уудын зэрэгцээ Apple
Watch-ын шинэ загвар сонир
хуулсан нь мөн л хуучнаасаа
үнэтэй болжээ. Үүрэн холбоонд

Жэйми Даймон арвин туршлагаа
залгамжлагч нартаа өвлүүлэв

Жэйми Даймон JPMorgan Chase-ын
өдөр тутмын ажлыг удирдан хөтлөх эрх
мэдлийнхээ ихэнхийг удаах шатны хоёр
эрхэмд шилжүүлсэн билээ. Энэ нь таван
жилийн дараа гэрээгээ эцэслэж албан
тушаалаасаа буух гэж буйн нотолгоо болов.
JPMorgan Chase-ын удирдах зөвлөл тус
банкны компани, хөрөнгө оруулалтын банк
хариуцсан Дэниэль Пунто, хэрэглээний
банкны салбарын тэргүүн Гордон Смит
хоёрыг ерөнхийлөгчөөр томилохоор бүр
нэгдүгээр сард зарласан. Хоёр ерөнхийлөгч
үүрэгт ажлаа гүйцэтгэх хугацаанд ноён
Даймон JPMorgan Chase-ын манлайд
гүйцэтгэх захирлаар ажиллахаар болсон
юм.
“Одоо бол намайг дасгалжуулагчтай төстэй
гэвэл бодит байдалд илүү нийцнэ” хэмээн
ноён Даймон Financial Times-д тайлбарлав.

Европын парламент Унгарыг
эрс зэмлэв

Нэгдмэл блокийн хууль зүй, үнэт зүйлийг
уландаа гишгэж буй Унгарт хяналт тавих
санал хураалт лхагва гарагт явуулсан.
Улмаар Европын Холбооны парламентын
гишүүд Төв Европын улсын ерөнхий сайд
Виктор Орбаныг хатуу шүүмжилсэн юм.
Будапештын эсрэг санал өгсөн 450 орчим
гишүүн дотор ноён Орбаны Фидес нам
харьялагддаг Европын Ардын намын
гишүүд ч байсан юм. Санал хураалт нь
зарим гишүүн улс автократ тогтолцоо
руу хальтирч буйгаас Европын Холбооны
дотоод зөрчил гүнзгийрч буйг тод харуулж
өгөв.

холбогддог Series 4 загварын
гарааны үнийг 499 ам.доллараар
тогтоосон. Энэ нь жилийн өмнө
гарсан өмнөх загварынхаас даруй
100 гаруй ам.доллараар илүү
байгаа юм. Бугуйн цаганд АНУын зохицуулах байгууллагуудын
зөвшөөрөл бүхий, фитнессийн
гэхээсээ анагаах ухааны талдаа
зориулалттай зүрхний хэм
мэдрэгч сенсор суулгасан байна.
Энэ удаагийн өсөлт нь жилийн
өмнө бүтээгдэхүүний борлуулалт
буурсан ч орлого өссөн Ap
ple-ын стратеги үргэлжилсээр
байгааг нотлов. Үнийн өсөлтийг
зөвтгөхийн тулд Apple компани
iPhone XS-дээ шинэ A12 Bionic
чип, хос SIM картны дэмжлэг,
их биеийн алтадмал өнгөлгөө
ашиглах зэргээр шинэ технологи
ахиу оруулжээ. А12 Bionic нь
зах зээлд нэвтэрч буй долоон
нанометрийн анхны чип тул
Apple хагас дамжуулагчийн
салбарт Intel зэрэг өрсөлдөгчөө
гүйцсэн хэрэг боллоо. Царай
таних ажиллагааг илүү шуурхай
гүйцэтгэж, ерөнхий бүтээмж

өссөн шинэ үеийн чип нь iP
hone-ын камераар авсан фото
зургийн чанарыг ч сайжруулж
өгнө. Ухаалаг утасны дүрсний
сенсор ч чанарын хувьд шат
ахижээ. Арай хямд iPhone
XR ч шинэ A12 чип, хос SIM
дэмжлэгтэй. Уг загварт хөнгөн
цагаан их бие, арын камерын ганц
линз, LCD дэлгэц ашигласан тул
манлай XS-ээс хямд болж байна.
Хос SIM картны дэмжлэг нь
нэг утсаар зэрэг хоёр дугаар
ашиглах, дуудлага хийх болом
жийг хэрэглэгчид олгоно. Тус
компани урьд нь зөвхөн iPad,
Apple Watch-д ашигладаг
байсан еSIM буюу нэгтгэмэл
SIM картыг анх удаа iPhone-д
нэвтрүүллээ. AT&T, Verizon,
Vodafone, EE, Deutsche Tele
kom зэрэг олон мобайл оператор
e-SIM дэмжих юм. Гэхдээ Ap
ple компани бодитой хос SIM
слот бүхий тусгай загварыг
үүрэн холбооны операторуу
дын зохицуулалт илүү
түвэгтэй Хятад улсад
зориулж үйлдвэрлэдэг.

Хар салхи дөхөх тусам газрын тосны үнэ өссөөр
Деметри Севастопуло
Нийлүүлэлт тасалдах түг
шүүртэй зэрэгцэн Флоренс хар
салхи АНУ-ын эргийг чиглэн
хуйларч буй лхагва гарагт газ
рын тосны үнэ баррель нь бараг
80 ам.доллар хүрэв. Уг өсөлт
сүүлийн дөрвөн жилд тохиол
доогүй үнэмлэхүй өсөлт боллоо.
АНУ-ын дорнод эрэгт дөхөж
буй Флоренс хар салхи Жоржи
муж улсаас Виржин муж улс
хүртэлх уудам нутгийн 10 сая
иргэнд занал учруулж байна.
Ойролцоогоор 201 километр
цаг хурдтай хар салхины замд
таарч буй Умард болон Өмнөд
Каролина, Виржини, Жоржи
муж улс онц байдал зарлав.
Дөрвөн муж улсын иргэдийг
хар салхины замаас зайлж
байрлахыг АНУ-ын Ерөнхийлөгч
Дональд Трамп анхаарууллаа.
Хар салхи аминд хүрэх аюултайг
холбооны болон муж улсын эрх
баригчид мөн анхааруулж байгаа
тул оршин суугчдын зарим нь
хэдийн эх газрын гүнд шилжжээ.
Баасан гараг гэхэд хар
салхины төв Умард, Өмнөд
Каролина муж улсад орж
ирэхтэй уялдан автомашинтай
иргэд шатахуунаа дүүргэцгээж
байгаагаас нийлүүлэлтийн
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асуудал чухал болж хувирав.
Уг хоёр мужийг дайрч АНУын зүүн умард бүсэд газрын тос
дамжуулдаг Colonial дамжуулах
хоолойн дэд бүтэц хар салхины
улмаас үерт автах, шахуургын
станцуудын цахилгаан хангамж
тасрах аюултай. Нийлүүлэлтэд
хохирол учруулж болзошгүй хар
салхины явцыг газрын тосны
зах зээлийн мэргэжилтнүүд
анхааралтай ажиглаж байна.

Газрын тос нэрэх үйлдвэр
лэлийн чухал зангилаа Мек
сикийн буланг чиглэн Исаак
хэмээх өөр нэг хар салхи ойртож
байгаа нь ч газрын тос, шатдаг
хийн үйлдвэрлэлд ноцтой нө
лөөлж болзошгүй.
“Хар салхи болоод өнгөр
дөг зүйл. Гэхдээ нийлүүлэлт
хүндэрсэн үед ийм үзэгдэл
газрын тосны зах зээлд хүнд
тусдаг” хэмээн RBC Capital

АНУ-ын дорнод
эрэгт дөхөж
буй Флоренс хар
салхи Жоржи
муж улсаас
Виржин муж улс
хүртэлх уудам
нутгийн 10 сая
иргэнд занал
учруулж байна.

Markets-ын таваарын стратеги
хариуцсан тэргүүн Хелима
Крофт тайлбарлав.
АНУ-д эхэлж буй хар салхины
улирал газрын тосны зах зээл
дэх бусад хүндрэлтэй давхцах
гэж байна. Вашингтоноос
Ираны эрчим хүчний салбарт
тавьсан хориг арваннэгдүгээр
сараас хэрэгжиж эхэлнэ. Ноён
Трамп олон улсын олборлогчдыг
нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлэхийг
уриалсаар байгаа ч уг хориг газ
рын тосны экспортод уршигтай.
Хатагтай Крофт газрын тосны
үнэ өөрчлөгдөх гол хүчин зүйл
нь Иран гэж үзэж байлаа.
Тегераны эдийн засгийг туйл
дуулах Трампын засаг захир
гааны тушаалаас үүдэн Энэтхэг,
Хятад зэрэг Азийн том худалдан
авагчид Иранаас худалдаж авах
газрын тосоо багасгаж, Өмнөд
Солонгос бүр зогсоосон.
Саудын Араб тэргүүтэй
ОПЕК-ийн гишүүд, ОХУ зэрэг
тус картелиас гадуур олборлогч
нар Ираны экспорт буурч буй
тай холбоотой нийлүүлэлтийн
зөрүүг нөхөхөөр амалцгаасан.
Гэвч амлалт хэрэгжихдээ удаан
байгаа нь үнэ өсөх бас
нэг шалтгаан болж
байна.

Вашингтон худалдааны сөргөлдөөнөө намжаах арга эрэлхийлж байна
Жэймс Полити
Ерөнхийлөгч Дональд Трамп
БНХАУ-ын 200 тэрбум ам.дол
ларын импортод нэмж тариф
тогтоохоор сүрдүүлсэн. Үүнээс
болж хурцадсан худалдааны
сөргөлдөөнийг намжаах яриа
хэлэлцээг Бээжинтэй өрнүү
лэхээр АНУ хичээж эхэллээ.
Нэгдсэн улсын Сангийн сайд
Стивен Мнучин Хятадын эдийн
засгийн гол төлөөлөгч, Ерөнхий
сайдын орлогч Лю Хөтэй уулзах
сонирхолтой байгааг Бээжин,
Вашингтоны яриа хэлэлцээрт
ойр дөт эх сурвалж мэдэгдэв.
Хоёр тал тус тусын байр сууриа
бат хамгаалж, яриа хэлэлцээ

мухардан хэдэн сар өнгөрсний
эцэст энэхүү мэдээ гарч байна.
Ноён Трамп Хятадын 50 тэрбум
ам.долларын импортын бараа
бүтээгдэхүүнд татвар оноосон нь
Бээжингээс хариу арга хэмжээ
авахад хүргэлээ. БНХАУ-д
дахиад 200 тэрбум ам.долларын
татвар оноох гэж буйгаа мэдэгд
сэн АНУ-ын ерөнхийлөгч цаа
шид нэмж 270 тэрбумын тариф
тогтоохоо анхааруулсан юм.
Анх Wall Street Journal-д
гарсан, Хятадтай дээд түвшинд
яриа хэлэлцээ өрнүүлэх тухай
мэдээлэлтэй холбогдуулан
тайлбар өгөхөөс АНУ-ын Сан
гийн яам зайлсхийв. БНХАУ-

ын дунд түвшний төлөөлөгчид
сарын өмнө Вашингтонд АНУын албаны хүмүүстэй уулзсан.
Гэвч хоёр гол эдийн засгийн байр
суурийн зөрөөнөөс шалтгаалж
яриа хэлэлцээ бүтэлгүйтжээ.
Ноён Трампын тариф АНУ-ын
компани, хэрэглэгчдийг хохи
роож болзошгүй болсонд түг
шигч нэгдсэн улсын бизнесийн
бүлгийнхэн яриа хэлэлцээг
сэргээх алхмыг нааштай үнэлж
байна. Тариф нь арваннэгдүгээр
сард болох дунд хугацааны сон
гуулийн үеэр АНУ-ын хөдөө аж
ахуйн бүс нутаг, муж улсуудад
сонгуулийн гол сэдэв болно.
Ардчилсан намынхан энэ удаа

гийн сонгуулиар Төлөөлөгчдийн
танхимд эргээд олонх болох
боломжийг аль болох хаахаар
бүгд найрамдахчууд хичээж
байна.
“АНУ, БНХАУ хоёр хэлэл
цээрийн ширээний ард эргэн
суух аваас нэгдсэн улсын биз
несийн бүлгийнхэнд тун сайхан
мэдээ болно” хэмээн АНУ-ын
Худалдааны Танхимын олон
улсын харилцаа хариуцсан
тэргүүн Майрон Бриллиант
өгүүлэв. Цаашдын уулзалтаас
ердөө ганц нь үр дүнтэй
өнгөрлөө ч “зөв тийш эргэсэн
алхам” болж чадна хэмээн
тэрбээр үзсэн юм.

БНХАУ-тай яриа хэлэлцээг
сэргээх алхам нь ажил хэрэгт
эргэлтийн цэг болж байгааг
Гадаад Харилцааны Зөвлөлийн
худалдааны эксперт Эдвард
Алден мэдэгдлээ. “АНУ-ын
эдийн засаг, зах зээл хүчир
хэгжих хэрээр тариф зэрэг
сүрдүүлэг Хятадын эдийн засагт
уршиг тарьж байгаа нь тодорхой
болж ирлээ. Хүчирхэг байр
сууринаас ч тохиролцож болно
гэдгийг одоо бол Трампын засаг
захиргаа ойлгож байгаа” хэмээн
ноён Алден өгүүлэв. “Хялбар
бус шийд гаргах урт удаан,
хүнд хүчир яриа хэлэлцээ өрнөх
болно. Юутай ч тохиролцож

чадаагүй олон сарын дараа
нухацтай яриа хэлэлцээ одоо л
эхлэх гэж байна”.
Хятадтай харилцах шинэ байр
суурьт Трампын засаг захиргаа
нэгдмэл байр суурьтай эсэх
нь тодорхойгүй. БНХАУ ноён
Мнучинд түшиглэж АНУ-тай
яриа хэлэлцээ хийхээр оролдож
байсан. Харин Сангийн сайд
ноён Мнучин нь Хятадын талаар
эрс хатуу байр суурьтай Цагаан
Ордны худалдааны зөвлөх Питер
Наварро, АНУ-ын худалдааны
төлөөлөгч Роберт Лайтхайзер
нарын хамтаар ноён
Трампын талд зогсдог
нэгэн.

Лео Льюс
Токиогийн баруун дүүр
гийн гудамжинд ганц бие
эмэгтэйчүүдэд зориулсан
дундын байрны үүдэнд огт
байхгүй компанийн логог
өлгөсөн харагддаг байв. Японы
банкны системд гарсан томоохон
дуулианы улмаас тэр самбарыг
халхлан нуужээ. Гэвч даравч
далдайна, булавч бултайна
гэдгийн адил халхлаад ч нэмэр
болсонгүй бүрхэвч нь халцарсан
аж. Ийм дундын байрны
дампуурал тус улсын санхүүгийн
салбарт дуулиан дэгдээж, Японы
амжилт гэж тооцдог байсан
зүйлийг баллаж орхив.
Suruga банкинд хийсэн бие
даасан шалгалтын тайланд ажлын
байрны бүдүүлэг харилцаа,
луйврын үйл ажиллагаа,
борлуулалтын боломжгүй зорилт
тулгадаг гэх мэт зүйлс илэрснийг
дурдсан байв. Энэ явдал Toshiba,
Kobe Steel, Takata зэрэг компанид
гарсан иймэрхүү хэргүүдээс
корпорацын удирдлага сургамж
аваагүйг харууллаа. Сүүлийн
гурван жилд залуу эмэгтэйчүүдэд

Зээл авагчдын
нэг нь Financial Times-т
ярихдаа
300 сая
иенийн зээл
авахын тулд
цалингийн
хэмжээг 10
дахин өсгөж
бичдэг байсан
ба түрээсийн
мөнгийг төлөх
үүрэг хүлээсэн
компани
нэг бол
сураггүй алга
болсон, эсвэл
дампуурсан
байдаг хэмээн
гомдоллов.

Suruga-гийн дуулиан Японы
банкны салбарыг сүүдэртүүлэв
зориулсан хэдхэн байр барьсан
Smart Days хэмээх үл хөдлөхийн
оператор компани дөрөвдүгээр
сард дампуурлаа зарласан.
Байр худалдан авахаас эхлээд
түрээслэх хүртэл олон төрлийн
зээл нь үнэндээ хуурамч
баримтад үндэслэж байсан нь
илэрчээ.
Зээл авагчдын нэг нь Financial
Times-т ярихдаа 300 сая иенийн
зээл авахын тулд цалингийн
хэмжээг 10 дахин өсгөж бичдэг
байсан ба түрээсийн мөнгийг
төлөх үүрэг хүлээсэн компани

нэг бол сураггүй алга болж,
эсвэл дампуурсан байдаг хэмээн
гомдоллов. Suruga банкны
зээлийн ажилтнууд мөрдөн
байцаагчдад мэдүүлэхдээ
дээд тушаалынхан хэт өндөр
борлуулалтын зорилт тулган
биеэр дарамтлах, олны өмнө
доромжлох, гэр бүлийг нь
ална тална хэмээн заналхийлэх
зэргээр авирладгийг хүлээн
зөвшөөрчээ.
2018 оны зургадугаар сарын
эцсийн байдлаар тус банкны
нийт зээлийн 6.3 хувь буюу 203

тэрбум иенийг дундын байр
худалдан авахад зарцуулжээ.
Дээрх тайланд “Suruga
банк буруу үйлдлээ зохион
байгуулалттайгаар урт хугацаанд
явуулсан” гэж дүгнэсэн байна.
Үүний улмаас Японы банкуудад
зохицуулагчид болон хөрөнгө
оруулагчдын зүгээс маш хатуу
шалгалт оруулжээ. Suruga-гийн
үл хөдлөхийн зээлийн практик
бусад банкуудад нөлөөлөх
эсэхээс шалтгаалан Японы
банкны салбарын хувьцаа дээсэн
дөрөөн дээр дэнжигнэж байна.

Хятадын NIO старт-ап хөрөнгө
босгож чадсангүй
Ирэх гурван
жилд тус
компани
1.8 тэрбум
ам.доллар
зарцуулахаар
төлөвлөсөн
тул зардал
мөн өсөх
төлөвтэй
байгааг
шинжээчид
анхааруулав.

Луис Лукас
Tencent-ийн дэмжлэгтэй NIO
старт-ап 1.8 тэрбумыг босгохоор
IPO хийсэн ч дөнгөж тэрбум
гаруй ам.доллар олов. Энэ нь
анхдагч зах зээлд гарахыг зорьж
буй Хятадын старт-апуудад
түгшүүр боллоо. NIO бол Хятадад
цахилгаан машин үйлдвэрлэхээр
байгуулагдсан 300 гаруй стартапын нэг бөгөөд Нью-Йоркийн
хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа
худалдан амжилтад хүрч чадаагүй
явдал нь тус салбарынхны мөнгө
босгох чадварын талаар эргэлзээ
төрүүлэв. Эдний хувьцаа хамгийн
доод түвшин буюу нэгжийг нь
6.26 ам.доллараар үнэлсэн нь нийт
хөрөнгийн хэмжээг 6.4 тэрбумын
үнэ цэнэтэй болгож байгаа юм.
Гэвч тус старт-ап алдагдалтай
ажиллаж байгаа учир өргөжих
төлөвлөгөө нь удаашрах төлөвтэй
боллоо. Бизнесмен Уиляьм
Лигийн үүсгэн байгуулсан
NIO компанийг зах зээлд гарах
хугацаа хөрөнгө оруулагчдын
сэтгэл санаа нэлээд суларсан цаг
үетэй таарсан байна. Нийгмийн
сүлжээнд машин үйлдвэрлэлийн

Байрны менежментийн
платформ Tateru зээлийн
мэдүүлгийг хуурамчаар үйлдсэн
нь илэрсэн тул хувьцаа нь
сүүлийн гурван өдөр дараалан
унав. Nomura-гийн шинжээч
Кен Такамияа ийм айдас болон
саяхны уналт хэт түгшүүрт
автсанаас үүдсэн байж магадгүй
гэв. Гэхдээ тэрбээр Suruga-гийн
хямралын дараах эрсдэл нь
“Эрх баригчид хэрэглэгчийн
эрх ашигт хэт анхаарсан
алхам хийвэл банкны үйл
ажиллагааны өртгийг өсгөж,

зарим санхүүгийн байгууллага
дампуурч болзошгүй” хэмээн
анхаарууллаа. Suruga-гийн
хямрал халдварлахгүй байлаа
ч банкууд дотоодын зах зээлд
мөнгө хийхэд хүндрэл учруулах
байх гэж шинжээчид дүгнэв.
Өнгөрсөн баасан гарагт
шал
галтын дүн гарч, зээ
лийн мэдүүлгийг зохион
байгуулалттайгаар хуурамчаар
үйлдсэн хэрэг ил болсны
дараа Suruga-гийн удирдлага
огцрохоо мэдэгдсэн. Сарын
хугацаанд Японы Санхүүгийн

Мехрин Хан
Европын комиссын тэргүүн Жан
Клод Юнкер еврог ам.доллартай
өрсөлдөхүйц дэлхийн нөөцийн
валют болгосноор Европын
холбоо АНУ-аас санхүүгийн
хамааралтай байдлыг багасгана
хэмээв. Тэрбээр лхагва гарагт
Страсбург хотод Европын
парламентад тавьсан жил
бүрийн илтгэлдээ ЕХ эрчим
хүчний импортынхоо хоёрхон
хувийг АНУ-аас авдаг мөртөө
80 хувийг ам.доллараар төлж
байгаа нь “гаж үзэгдэл” хэмээн
шүүмжлэв. ЕХ ам.доллараар
нэрлэгдсэн импортынхоо
ихэнх хэсгийг Орос

зарим дипломатын хэлэхдээ
Ираны цөмийн асуудлаар
2015 оны гэрээг тойрсон
зөрчил ам.долларын
ноёрхлыг халахын
төлөө алхам хийхэд
хөтөлсөн гэж үздэг.
ЕХ энэ онд Иранаас
нефть импортлохдоо
ам.долларын оронд
еврог төлбөрт ашиглахаар

ба Персийн булангийн орнуудаас
авдаг аж.
Ирэх онд бүрэн эрхийнх нь
хугацаа дуусах ноён Юнкер
цааш хэлэхдээ “Бид үүнийг
өөрчилнө. Евро бол шинээр
бие даасан Европын идэвхтэй
хэрэглүүр болох ёстой” хэмээв.
Тэрбээр гишүүн улсуудад хандаж,
олон улсын тавцанд холбооны
нэгдсэн байр суурийн жинг
нэмэгдүүлэхийг уриаллаа. Түүний
хэлснээр “Европ хуваагдсан
харамсалтай дүр зургийг зогсоох
ёстой. Тус тив илүү сайныг
хүртэх гавьяатай” аж. ЕХ-ны
дээгүүр тушаалтнууд комиссын
санаачилгын хүрээнд Европын
Төв банк нэгдсэн валю
т ын
хэрэглээг өргөжүүлэхэд анхаарах
хэрэгтэй гэж үзэж байна.
Энэхүү алхам АНУ-ын
Ерөнхийлөгч Дональд Трамп
долларыг өрсөлдөгчдөө шийтгэх
гадаад бодлогын зэвсэг болгон
ашиглаж байгаагаас шалтгаалсан.
Цагаан ордон Ираны эсрэг авсан
хориг арга хэмжээг зөрчвөл
Европын компаниудыг АНУын санхүүгийн системээс хасна
гэж заналхийлээд буй. Европын

төлөвлөжээ.
Германы Гадаад хэргийн сайд
европчууд Тегерантай цөмийн
гэрээгээ хадгалахын тулд олон
улсын төлбөрийн өрсөлдөхүйц
систем бий болгохыг уриалсан.
Гэхдээ доллар ноёрхсон дэлхийн
эдийн засагт еврог оруулахад
хүндрэл учирч болзошгүй.
Европын Төв банк нэг валютыг
олон улсын нөөцийн валют
болгох асуудалд нэг талыг барих
бодолгүй байгаагаа мэдэгдсэн.
Гэвч Английн банкны гадаадын
валютын нөөцийн ихэнх хэсэг
нь евро байгааг дэлхийн хөрөнгө
оруулагчид еврод итгэж буйн
илрэл гэж үзэж байна.
Ноён Юнкер ЕХ нэг эвслийн
байр сууринаас олон улсын
байдалд хандахад өнөөгийн
шийдвэр гаргах систем тээг болж
буйг мөн анхааруллаа. Тэрбээр
“НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд
ЕХ Хятадын хүний эрхийн
зөрчлийн талаар байр сууриа
илэрхийлээгүй нь зөв зүйл
биш. Учир нь уг асуудлаар бүх
гишүүд санал нэгдэж чадаагүй”
хэмээн ярилаа. Гэхдээ Европын
Засгийн газрууд гадаад бодлогын

үйлчилгээний агентлаг бизнесийг
сайжруулах удирдамж гаргаж,
захиргаа торгуулиас эхлээд үйл
ажиллагааг зогсоох хүртэл арга
хэмжээ авна гэж шинжээчид
ярилаа. Сүүлийн 19 жилд Suru
ga-гийн хувьцааны үнэ салбарын
дундажаас үргэлж дээгүүр
явж ирсэн бөгөөд гадаадын
ажиглагчид тус банкийг Төв
банкны доо
г уур хүүгийн
бодлогыг сөрж чадсан Японы
цорын ганц санхүүгийн
байгууллага хэмээн
жишээ татдаг байв.

Ж.Юнкер еврог нөөцийн валют
болгоно гэж мэдэгджээ
талаар бичигч Ван Хонхао “Энэ
оны хоёрдугаар хагаст цахилгаан
машины старт-апууд дампуурах
буюу уламжлалт том тоглогчдод
зарагдах төлөвтэй байгаа. Зөвхөн
топ тав нь үлдэх боломжтой” гэж
таамаглажээ.
Зайгаар ажилладаг машины
Tesla-гаас эхлээд Faraday хүр
тэл старт-апуудад хүндрэл
нүүрлээд байгаа нь хөгжүүлэлт,
үйлдвэрлэлийн өртөг өсөж, эхэлж
буй үйл ажиллагаа нь ашиггүй
болсонтой холбоотой. NIO
сүүлийн гурван жилд 1.6 тэрбум
ам.долларын алдагдал хүлээсэн
бөгөөд хэрэглэгчдийн зүгээс
үйлдвэрлэлийн доголдол, хугацаа
хоцорсон нийлүүлэлт, цахилгааны
илүү хэрэглээ зэрэг асуудлаар
гомдол гаргах нь нэмэгдсэн
байна. IPO-гийн баримтаас
үзэхэд эднийх зургадугаар сарын
эцсээр 668 сая ам.долларын бэлэн
мөнгөтэй, оны эхний хагаст 461
саяыг зарцуулсан байв.
Ирэх гурван жилд тус ком
пани 1.8 тэрбум ам.доллар зар
цуулахаар төлөвлөсөн тул зардал
нь мөн өсөх төлөвтэй байгааг

шинжээчид анхааруулав. Эрэлт
нэмэгдвэл эднийх нэмж 150
саяыг босгох боломжтой ч мөнгө
босгох анхны зорилт биелээгүй
учир дахин хөрөнгийн зах зээлд
гарах эсвэл төлөвлөгөөт зорилтоо
хумих гэсэн хоёр хувилбар үлдээд
буй. Шинжээчдийн хэлснээр
судалгаа, хөгжүүлэлтийн зардлаа
танах, дараагийн загвар гаргах
хугацааг хойшлуулах, шинэ
төслүүдээс татгалзах гэх мэт
арга хэмжээ авах ёстой аж. Ten
cent тус старт-апын 15.2 хувийг
эзэмшдэг бөгөөд Baidu Capital,
Sequoia Capital, TPG Global гэх
мэт бусад хөрөнгө оруулагчид
үлдсэн багцыг эзэмшдэг аж. Ноён
Лигийн багц 931 сая ам.долларын
үнэтэй боловч санал өгөх эрхийн
48.5 хувийг мэдэлдээ байлгадаг.
NIO энэ долоо хоногт хөрөнгийн
зах зээлд гарч байгаа Хятадын
гурван компанийн эхнийх нь.
Мөн хүнс хүргэлтийн үйл
чилгээний Meituan Dianping,
онлайн контент нийлүүлэгч
Qutoutiao компаниуд
хувьцаагаагаа худал
дахаар бэлтгэж байна.

талаар шийдвэрийг төвлөрүүлэх
уриалгыг эсэргүүцдэг бөгөөд
сүүлийн жилүүдэд Оростой
харилцах харилцаа, Венесуэлийн
эсрэг хориг гэх мэт асуудлаар
санал нэгдэж, шийдвэр гаргаж
чадалгүй явж ирсэн юм.
Ноён Юнкер түүнчлэн
холбооны зорилтын талаар
ярихдаа мөнгө угаасан хэрэг
холбооны банкны хяналтад итгэл
алдахад хүргэснийг дурдаад
Европын банкны зохицуулагчдад
илүү эрх мэдэл олгохыг санал
болголоо. Цагаачлал болон
эдийн засгийн асуудлаар гишүүн
орнуудын Засгийн газруудын
санал зөрөлдөөн гүнзгийрч байгаа
үед ирэх онд болох Европын
парламентын сонгууль болохын
өмнөх зорилтыг тодорхойлж
буйгаараа Юнкерийн илтгэл
онцлог боллоо гэж ажиглагчид
тэмдэглэв. Тэрбээр “Сонгуулийн
өмнө бид Европ өмнөд ба умард,
баруун ба зүүн гэсэн хагарлыг
даван туулж чадахаа харуулах
ёстой. Европ бол миний насан
туршийн хайр. Үргэлж
ийм байх болно” хэмээн
үгээ төгсгөжээ.
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Архитектурын компаниуд зах
зээлийн 97-98 хувийг эзэлдэг
Иргэд
архитектурын
шийдэлд анхаарал
хандуулдаг болсон

Монголд
500 гаруй
архитектурын
компани үйл
ажиллагаа
явуулж байна

Ч.Дүйриймаа
ЗГМ
Иргэд орон сууц худалдан
авахдаа барилгын үнэ, байршил,
чанараас гадна дотоод засал,
интерьер дизайн, архитектурын
шийдлийг нь ихээхэн анхаардаг
болсон. Тиймдээ ч барилгын салбар
тэлэхийн тэрээр архитектурын
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг
компанийн тоо ч нэмэгдэж байна.
Бид энэ удаагийн зочноор “Эм
Эй групп” ХХК-ийн гүйцэтгэх за
хирал, ахлах архитектур М.Уянгыг
урин дотоодын архитектурын
салбарын одоогийн нөхцөл байдал,
цаашдын хөгжлийн талаар
ярилцлаа.
-Дотоодын архитектурын
компаниудын өрсөлдөөн ямар
түвшинд байна вэ? Барилгын
салбарын өөрчлөлттэй холбоо
тойгоор энэ салбарын өсөлт
хэрхэн ажиглагдаж байна вэ?
-Одоогийн байдлаар архитек
турын 530 гаруй компани үйл
ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр
компаниуд нь өөр өөрс
дийн
бүтээгдэхүүн, мэргэжлийн чадавх
зэрэг онцлог талуудаараа өрсөл

Хувийн архиваас ©

дөж байдаг
-Үйлчилгээний цар хүрээ,
төрөл, ангилал нь захиалаг
чийн шаардлага талаасаа ямар
онцлогтой харагддаг вэ?
-Захиалагчийн хүсэл янз бүр
байдаг. Гэхдээ хөрөнгө оруулагчид
төслийн үр ашиг, төлөвлөгөө
муутай байдаг шиг санагддаг.
Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд
барилгын өсөлт маш муу байлаа.
Ийм өсөлтгүй үед захиалагчид
төслийн үр өгөөжөө маш сайн
бодож, төлөвлөх хэрэгтэй. Хамгийн

гол нь судалгаа хийж, түүн дээрээ
үндэслэхгүй бол Улаанбаатар хотод
борлуулагдаагүй барилга ихээр
бий болж байна. Иймд хөрөнгө
оруулагч захиалагч нар судалгаа
тооцоо, төл өвл өгөөтэйгөөр
аливаа төслийг хэрэгжүүлэх
шаардлагатай.
-Хотын А зэрэглэлийн бүсэд
баригдаж буй барилгуудад архи
тектурын шийдлийн ерөнхий
трэнд яаж өөрчлөгдсөн бэ?
Хөрөнгө оруулагчид захиалга
өгөхдөө трэнд дээр хэр зэрэг

Импорт

Ачааны автомашины импорт 75 хувиар өсөв
Э.Төгөлдөр
Шинжээч
Суудлын болон ачааны авто
машины импорт 2018 оны
наймдугаар сард өмнөх оны мөн
үеэс өслөө. Ялангуяа ачааны
автомашины импорт өмнөх оноос
75 хувиар өсөж, 14.4 мянгад хүрсэн
байна. Харин уул уурхайн салбарын

идэвхжил болон салбарын хөрөнгө
оруулалт нэмэгдэхтэй зэрэгцээд
ачааны автомашины импорт
огцом өсөж байна. Тухайлбал,
оны эхний хагас жил Монгол Улсад
879.2 сая ам.долларын гадаадын
шууд хөрөнгө оруулалт орж
ирсний 700 гаруй сая ам.доллар
нь уул уурхайн компаниуд болон
“Оюутолгой” төслийн II шатны
бүтээн байгуулалтын хөрөнгө

оруулалт болохыг Монголбанк
онцолж байв.
Шинэ автомашины импорт оны
эхний хагас жилд өмнөх оноосоо
54 хувиар өссөнийг Монголын
автомашины дистрибьюторуудын
ассоциацаас мэдээллээ. Үүний
зэрэгцээ оны эхний хагас жилийн
хугацаанд дотоодын дистрибьютор
компаниудын борлуулалт өмнөх
оноос 65 хувиар өссөн байна.

анхаарал хандуулдаг вэ?
-Сүүлийн гурван жилд тодорхой
хэмжээнд худалдан авалт хийж
байгаа хэрэглэгчид маань бас
шаардлага тавьж байна. Өмнө
нь орон сууцанд орж буй хүмүүс
ямар шаардлага тавих ёстойгоо
мэддэггүй, үнээр нь харьцуулалт
хийдэг байсан. Харин сүүлийн
үед хэрэглэгчид илүү мэдлэгтэй
болсон. Хамгийн наад зах нь
өөрсдийн амьдрахад таатай,
хүүхэд өсөхөд аюулгүй, эрүүл
орчинтой зэргийг бодон шаардлага

тавих болсон. Ийн сүүлийн хоёр,
гурван жилд архитектур, төслийн
төлөвлөлт, үр ашиг зэрэг дээр
хүмүүс шаардлага тавьж, ач
холбогдол өгч эхэлж байгаа юм.
-Мэдээж Улаанбаатар хотод
анхаарал татсан онцлох архи
тектурын шийдэлтэй барилгууд
бий. Тухайн шийдэл нь ямар
өртөгтэй байдаг вэ?
- Мэдээж архитектурын шийдэл
чухал. Гэхдээ тухайн барилгын үнэ
цэн хэрэглэж байгаа материал,
бүтээгдэхүүн болгоноосоо шалт
гаалдаг. Хэрвээ архитетурын
өвөрмөц шийдэлтэй, орчин үеийн
барилга барихыг хүсвэл өртөг
өндөр гарна. Тухайн барилгын
төсөвт өртөг өсөөд л байх болно.
-Дотоодын зах зээлд гадаад
дотоодын компаниудын эзлэх
хувь ямар түвшинд байна вэ?
-Дотоодын зах зээлд гадаадын
компаниуд хоёр гурван хувь л
эзэлдэг. Үлдсэн хувь нь дотоодын
компаниуд байдаг. Эдгээр нь зах
зээлд зураг төслийн салбарт үйл
ажиллагаа явуулж байгаа.
-Зураг төслийн салбарын
цаашдын өсөлтийг хэрхэн тодор
хойлох ёстой вэ?
-Үйл ажиллагаагаа явуулж буй
компаниуд цаашдаа тодорхой
хэмжээгээр өснө гэж бод
дог.
Барилга угсралтын компаниуд
үндсэн бодлогуудаа нэгт
гээд корпорацийн түвшинд
үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
Үүнтэй адил зураг төслийн ком
паниуд ч цаашид нэгдээд, нэг
бодлоготойгоор үйл ажиллагаа
явуулж эхлэх байх.

Уул уурхай

“Алтан цагаан овоо”-гоос алтны
өндөр агууламж илэрчээ
Steppe Gold компани үйл ажил
лагааны шинэчилсэн мэдээллээ
танилцуулж, “Алтан цагаан
овоо” болон “Уудам хөндий”
төсөл ахицтай байгааг мэдээллээ.
Хоёрдугаар шатны өрөмдлөгийн
ажлын хүрээнд нийт 9006 метр
36 цооног амжилттай өрөмдөж
дуусчээ. “Алтан цагаан овоо”

ордын илэрц алтны өндөр
агууламжтай байсныг мэдээлэлд
онцолжээ. Харин гуравдугаар
шатны өрөмдлөгийн ажил есдүгээр
сарын сүүлээр эхлэх товтой байгаа
юм байна. Үүнээс гадна Баянхонгор
аймгийн “Уудам хөндий” төслийн
хүрээнд хөрс, чулуунаас дээж авч,
дөрвөн шинэ илэрц тогтоожээ.

Дотоодын цемент хэрэглээний 80 хувийг бүрдүүлэв
тонны хүчин чадалтай “Мөнхийн
баян гал” компанийн цементийн
үйлдвэр ашиглалтад орсон. Мөн
2016 онд жилд нэг сая тонн цемент
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай МАК
компанийн “Хөх цавын цемент
шохойн үйлдвэр” ашиглалтад
орсноор цементийн хэрэгцээг
дотоодын зах зээлээс хангахад
ойртжээ.

Барилгын үйлдвэрлэлийн хоёр
догч гол түүхий эд болох арматурын
дотоодын жилийн хэрэгцээ 212-338
мянган тоннд хэлбэлздэг. Үүний
19-31 хувийг дотоодод үйлдвэрлэж,
70-80 хувийг импортоор авч
байна. Монгол Улсын хэмжээнд
нийт 148.5 мянган тонн арматур
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 14
үйлдвэр ажиллаж байна. Эдгээрээс

» Түүхий эд

0.1

Хувь. Нью Йоркийн Comex
биржид унц алтны ханш
0.07 хувиар суларч, 1210
ам.долларт хүрсэн бол
олон улсын зах зээлд
тус түүхий эдийн ханш
0.1 хувиар буурч, 1204
ам.долларт хүрсэн байна.
» Уул уурхай

2.3

Хувь. Лондоны металлын
биржид зэсийн ханш 2.3
хувиар чангарч, 5997
ам.долларт хүрсэн бол
Comex биржид 0.4 хувиар
өсөж, 268 ам.доллартай
тэнцэж байна.

2.5

Хувь. Цайрын ханш тонн нь
2.5 хувиар дээшилж, 2370
ам.доллар болов.
» Хөрөнгийн зах зээл
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Санхүүгийн зохицуулах
хороо “Хөвсгөл
алтандуулга” компанийн
анхдагч зах зээлийн
арилжааг амжилттай
болсонд тооцож, тус
компанийн үнэт цаасны
хоёрдогч зах зээлийн
арилжааг эхлүүлэх
зөвшөөрөл олгосон байна.
Үүний дагуу, тус компанийн
үнэт цаасны арилжааг энэ
сарын 14 буюу өнөөдрөөс
эхэлнэ.
» Үнэт цаас
Санхүүгийн зохицуулах
хорооноос “Гранд
девелопмент”, “Дархан
брокер” болон “Санар”
компанийн үнэт цаасны
дилерийн үйл ажиллагаа
эрхлэх зөвшөөрлийг
цуцалжээ. Энэ нь тус
хорооноос үнэт цаасны
компаниудын хувь
нийлүүлсэн хөрөнгийг
нэмэгдүүлэх шийдвэртэй
холбоотой аж.

Валютын ханш

Үйлдвэрлэл

Дотоодын цементийн борлуулалт
2013 онд нийт борлуулалтын 12
хувийг бүрдүүлж байсан бол 2017
онд энэ тоо 80 хувьд хүрч өссөн
гэж “Барилга Эм Эн” компани
мэдээллээ. Тухайл
бал, 2015
онд жилд нэг сая тонн цемент
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай
“Монполимет” компан ийн
“Монцемент” үйлдвэр, 860 сая

Згм Товчхон

хамгийн том үйлдвэрлэгч болох
“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр”,
“Дөл түшиг”, “Нийслэл өргөө”
зэрэг зургаан үйлдвэр нийт үйлд
вэрлэлийн 97 хувийг бүрдүүлэх
хүчин чадалтай аж. Гэвч эдгээр
үйлдвэр нийлүүлэлт нь дээд цэгт
хүрсэн 2012-2014 онд хүчин
чадлынхаа 16-34 хувийг ашиглажээ.
Харин импортоор нийлүүлж буй

нийт арматурын 69 хувийг ОХУ,
30 хувийг БНХАУ-аас нийлүүлж
байна. Үнийн хувьд БНХАУ-аас
импортолдог арматурын үнэ 2017
оны арваннэгдүгээр сараас хойш
тогтвортой байна. Харин ОХУ-аас
импортолж байгаа үнэ тасралтгүй
өсөж байгаа аж. Наймдугаар сарын
байдлаар нэг тонн арматурын үнэ
1.73-1.79 сая төгрөг байжээ.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

АНУ-ын доллар

2,487.13

Евро		

2,884.20

Японы иен

22.31

ОХУ-ын рубль

35.77

БНХАУ-ын юань

362.03

БНСУ-ын вон

2.20

Огноо : 2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Сонсголонгийн 10 дугаар гудамжны ус зайлуулах суваг /ХУД,
8 дугаар хороо/”-ийн ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-18/0089

Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
- 2.3.2 Хөрсний ус доошлуулах, шүүрүүлэх, эргийн бэхэлгээ, далан суваг үүний дотор
төмөр замын далан, хоолой болон газар шорооны тусгай ажил болон түүнээс дээш эсвэл

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Сонсголонгийн
10 дугаар гудамжны ус зайлуулах суваг /ХУД, 8 дугаар хороо/”-ийн ажлыг гүйцэтгэх тухай
цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр
зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон
цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50 000 (тавин мянга) төгрөгийг
банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендер нь дараах багцаас бүрдэнэ: Багцгүй.

- БА-2.2 Усны барилга байгууламжийн угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил болон
түүнээс дээш.

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын
хэмжээ нь төсөвт өртөгийн 50 хувиас багагүй байна.
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Төсөвт өртөгийн
30 хувиас багагүй байх.
3. Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 оны жилийн эцсийн
баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.
4. Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017
онуудын аль нэг жилд төсөвт өртөгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлын үндсэн
гүйцэтгэгчээр ажилласан байх.
Ижил төстэй ажилд ус зайлуулах сувгийн болон түүнээс дээш гүйцэтгэсэн туршлагыг тооцно.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм

Түншлэлийн гишүүн бүр тусгай зөвшөөрөлтэй байна.
Тендерийн хамт дараах тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
1 603 000 /нэг сая зургаан зуун гурван мянга/ төгрөг
Хүчинтэй байх хугацаа: 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийг дуустал.
Тендерийг 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 14 цаг 00 минутаас өмнө системд ирүүлэх
ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 10 дугаар
сарын 15-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 1012
тоот өрөөнд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг www.tender.gov.
mn, www.ub-procurement.mn цахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 7575 7810
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Эдийн засаг
Эрдэс
бүтээгдэхүүн
экспортын
84 хувийг
бүрдүүлжээ
Т.Элиса
Шинжээч

“Алт-2” хөтөлбөрийн үр
дүн татвараас шалтгаална

С.Батсайхан / ЗГМ©

Компаниудын
тушаах алтны
хэмжээ буурч,
эсрэгээрээ
иргэдийнх өссөн

Монголбанкны худалдан авсан нийт алтны хэмжээ
(тонн)

Алтны татварын орлого
(тэрбум төгрөг)
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Хууль хэрэгжсэн өнгөрсөн
таван жилийн хугацаанд төв
банкинд иргэд, аж ахуйн нэгж
алтаа тушаах нь 4-5 дахин
нэмэгдсэн. Харин ирэх онд алтны
тушаалт буурч магадгүй гэсэн
“айдас” байна. Ийм болгоомжлол
хуулийн үйлчлэлээс үүдсэн хэрэг.
Хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан цагаас хойш алтны
тушаалт жил тутам нэмэгдэж,
2017 онд 20 тонныг давсан бол
энэ онд 22 тонныг Төв банк
худалдан авахаар төсөөлж байна.
Үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн
ханшийн уналтыг тогтоон
барихад алт тушаалт гол үүрэг
гүйцэтгэсэн хэвээр. Гэхдээ энэ
бүхэн өөрийн гэсэн тодорхой
цаг нартай. Хуулийн хүчинтэй
хугацаа ирэх оны нэгдүгээр сарын
1-нээр дуусгавар болж байгаа.
Өөрөөр хэлбэл, боломж олгосон
хуулийн заалт гурван сарын дараа
гэхэд эрх зүйн чадамжгүй болох
юм. Энэ үед алтны салбарынхан
хуучнаа давтах уу эсвэл одоогийн
өөрчлөлтөө хадгалж үлдэх үү
гэсэн сонголттой нүүр тулахаар
байна.
Урьд нь алтны хууль бус ху
далдаа газар авч, хил гаалиар
алт хулгайгаар гаргах гээд ба
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ригдлаа гэсэн мэдээлэл түгээмэл
байв. Илрүүлж чадалгүй хэчнээн
тонныг гадагшаа алдсаныг
гэрчлэх нарийн тоо, баримт ч
алга. Алтны салбарт дэмжлэг
болоод зогсохгүй эдийн засгийн
өнөөгийн сэргэлтэд үр дүнгээ
өгсөн хуулийн өөрчлөлтөд алтны
компаниуд болон бичил уур
хайчид ам сайтай байгаа. Харин
2019 оноос татварын хувьд тэс
өөр орчин тэднийг хүлээж байна.
Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн
яам болон Монголбанкны зүгээс
хуулийн үйлчлэх хугацааг
сунгахаар санал солилцсон.
Энэ хүрээнд хамтарсан ажлын
хэсэг байгуулж, ирэх намрын
чуулганаар Ашигт малтмалын
тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах тухай хувилбар өдийд
яригдаж байна. Нөгөө талаасаа
алтны тушаалт жил дараалан
нэмэгдсэн боловч компаниудын
тушаах алтны хэмжээ буурч,
эсрэгээрээ иргэдийнх өссөн
билээ. Эдгээрээс гадна алтны
татварын орлого 2013 оноос хойш
тасралтгүй буурч, 2017 онд 49
тэрбум төгрөг төсөвт төвлөрсөн.

Аж ахуйн нэгжүүд олборлосон
алтаа нэмэгдэл татвар төлөхгүй
байх үүднээс иргэний нэр дээр
тушаах нь олширсон. Боломж
олгосон хуулийн “цоорхой”-г
цэгцлэх шаардлага өдгөө тулгарч
байна.
Өнөөдөр алтны 600 гаруй
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
байгаагаас 169 нь эдийн засгийн
эргэлтэд оржээ. Шороон ордын
нөөц багасч, үндсэн ордыг
ашиглах талаар сүүлийн үед
эрчимтэй ярьж байна. Алтны
салбарт өрнөж байгаа өөр нэг үйл
явдал бол цэвэршүүлэх үйлдвэр.
Жилд 30 тонн алт цэвэршүүлэх
хүчин чадалтай үйлдвэр бай
гуулахаар судалгааны ажил
эхэлсэн. Үйлдвэрийн барилгын
ажлыг 2019 оноос эхлүүлэхээр
төлөвлөж байгаа юм. Хэрэв
татвараас болоод алтны олбор
лолт болон тушаалт багаслаа
гэхэд цэвэршүүлэх үйлдвэр сул
зогсох аюул бий.
“Алтны роялтиг 2.5 хувь
болгосноор ид цэцэглэж байсан
далд эдийн засаг хумигдсан” гэж
Монголын алт үйлдвэрлэгчдийн

2017
Монголбанк©

холбооныхон үзэж байна. Тэд
алтны 2.5 хувийн роялтиг хэвээр
үлдээж, “Алт-2” хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
шаардлагатай байгааг учирлаж
байгаа юм. Эргэн сануулахад,
2005 онд Монголбанкинд тушаа
сан алтны хэмжээ дээд цэгтээ
хүрсэн ч 2006 оноос буурсан
нь гэнэтийн ашгийн 68 хувийн
татвар үйлчилж эхэлсэнтэй
холбоотой. Энэ хууль хэрэгжиж
эхэлснээр иргэд, аж ахуйн
нэгжүүд алтаа Монголбанкинд
тушаахаа больж, хууль бусаар
хил давуулан борлуулдаг бол
сон. Мөн “Урт нэртэй” хууль
үйлчилж эхэлснээс хойш алтны
салбарт хөл хорио бас тогтсон
юм. Шинжээчдийн дүгнэж
байгаагаар, олон улсад алт ол
борлолт 2019 он гэхэд сүүлийн
10 жилийн доод цэгтээ хүрнэ гэж
таамаглажээ. Харин Монголд
ойрын хоёр жилийн хугацаанд
алтны олборлолт нэмэгдэх хү
лээлттэй байгаа юм. Гэхдээ алтны
роялтиг хэвээр үлдээх эсэхээс
“Алт -2” хөтөлбөрийн үр дүн
шалтгаалах нь.

•

Алтны роялтийг 2.5
хувь болгон бууруулж,
алт цэвэршүүлэх,
экспортлох үйл явцыг
зөвхөн Монголбанкаар
дамжуулахаар Ашигт
малтмалын тухай хуульд
2014 онд зааж өгсөн.

•

2017 онд алтны тушаалт
20 тонныг давсан бол энэ
онд 22 тонныг төв банк
худалдан авахаар төсөөлж
байна.

•

“Алтны роялтиг 2.5 хувь
болгосноор ид цэцэглэж
байсан далд эдийн засаг
хумигдсан” гэж Монголын
алт үйлдвэрлэгчдийн
холбооныхон үзэж байна.

2018 оны эхний найман сард
эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт
21 хувиар өсөж, 3.9 тэрбум
ам.доллар болсон талаар
Үндэсний статистикийн хороо
мэдээллээ. Ингэснээр нийт
экспортын 84 хувийг дангаар
бүрдүүлсэн байна. Харин
нүүрсний экспорт өнгөрсөн
оны мөн үеэс 17 хувиар
өсөж, 1.8 тэрбум ам.доллар
болжээ. Оны эхний найман
сард Монгол Улс 23.7 сая
тонн нүүрс экспортолсон нь
өнгөрсөн оныхтой ойролцоо
гарсан байна. Гол экспорт
логчдоос дурдвал, есдүгээр
сарын байдлаар “Эрдэнэс
Тавантолгой” 9.5 сая тонн
нүүрс экспортолжээ.
Тус компани энэ онд нийт
13 сая тонныг гаргахаар зорьж
байгаа аж. Харин Хөшөөтөд
олборлолт хийж байгаа “Mon
golia Energy Corporation”
өнгөрсөн онд бүтэн жилийн
хугацаанд 630 мянган тонн
баяжуулсан нүүрс экспортолж
байжээ. Энэ оны эхний есөн
сард энэ үзүүлэлтээсээ хэ
дийнэ давсан байна. Оны
эцэс гэхэд нэг сая тонн нүүрс
экспортлохоор төлөвлөж
байгаа ажээ.“Энержи Ресурс”
компани оны эхний хагас жилд
2.1 сая тонн боловсруулсан
нүүрс борлуулаад байна. Оны
эхний найман сард зэсийн
баяжмалын экспорт 959.5
мянган тонн болжээ. Өнгөрсөн
оны мөн үетэй харьцуулахад
биет хэмжээнд өөрчлөлт
орсонгүй. Мөнгөн дүнгээр
29 хувиар өсөж, 1.3 тэрбум
ам.доллар болсон байна.
Харин гол экспортлогчдын
нэг “Оюутолгой” компани
хоёрдугаар улиралд үйлдвэр
лэсэн баяжмал дахь зэсийн
хэмжээ 1.5 хувиар нэмэгдэж,
алтны үйлдвэрлэл 19 хувиар
өссөн талаар “Turquoise Hill Re
sources” компани санхүүгийн
тайландаа дурдсан байна.
Оны эхний найман сард газ
рын тосны экспорт мөнгөн
дүнгээр 17 хувиар өсөж, 286.9
сая ам.доллар болжээ. Биет
хэмжээгээр 14 хувиар буурч,
4.38 сая баррель болжээ.
Одоогоор “Петрочайна дачин
тамсаг” компани газрын тосны
XIX, XXI блокоос, “Доншен”
компани газрын тосны 97
дүгээр талбайгаас газрын тос
олборлон экспортолж байна.
Газрын тосны ханшийн өсөлт
экспортод эергээр нөлөөлж
байна. Нэг баррель брэнт
газрын тосны ханш найм
дугаар сарын эцэс гэхэд 78.02
ам.долларт хүрч өсжээ. Энэ нь
өмнөх сарынхаас долоо орчим
хувиар өссөн байна.

Зах зээлийн гол үзүүлэлт:
Апу ХК

Таван толгой ХК

Говь ХК

600
590
580
570

30k
28k
26k
24k
VIII/10

Өдөр 0.15%

VIII/24
Сар		

Xanadu Mines

IX/13
Жил

Торонто

8.5k
7.5k
VIII/10

Өдөр 12.68%

VIII/05

VIII/19
Сар		

IX/10
Жил

Dow Jones

S&P 500

0.11%

0.04%

6.5k

VIII/24

IX/13

Сар		

Жил

Өдөр 0.5%

Лондон

Aspire Mining

Erdene Resource Development

VIII/10

VIII/24

IX/13

Сар		

Жил

Австрали

VIII/05

VIII/19

Өдөр 1.28%

FTSE 100

0.5%

Сар		

IX/10
Жил

VIII/10

Өдөр 2.27%

VIII/24

IX/13

Сар		

Rio Tinto

Жил

Австрали

0.03
0.02

0.42
0.39
0.36

0.15
0.13
0.12

Өдөр 3.65%

СҮҮ ХК
220
215
210
205
200

3923.50
3820.75
3718.00

0.02
VIII/05
Өдөр

4.35%

VIII/19
Сар		

IX/10
Жил

VIII/05
Өдөр 0.58%

VIII/19

IX/10

Сар		

Жил

Nikkei 225

Topix

Shanghai
Composite

Hang Seng

Kospi

0.96%

1.24%

1.15%

2.54%

0.14%

