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2476.24 362.12 36.27

АЛТ ЗЭС 10-ЧИНГИС БОНД ХУРАЛДАй БОНД

108.32
0.13%
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0.14%

5871
0.96%

ГЭРЭГЭ БОНД

95.120
0.15%
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0.75%

Хүүхдийн эрхийг хангах, аюулгүй байдлыг хамгаалах чиг үүрэг бүхий албан тушаалтан, албан хаагч нар ямар хууль журам, стандарт 
хэрэгжүүлэхээ ч мэдэхгүй, хүүхэдтэй ажиллах арга зүйгүй байгааг мэргэжлийн хүмүүс онцолж байна.   5
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ЦаГ аГаарЫн дэлГэрэнГYЙ мэдээллиЙГ 
8 дУГаар нүүрээС УнШина УУ.
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УЛс ТөР
Ерөнхийлөгч “Бөхийн өргөө”-г 
төрийн өмчид шилжүүлэх албан 
бичиг ЕС-д илгээлээ.
ЗГ багш нараас ирэх даваа 
гарагаас ажил хаялтаа 
зогсоохыг хүсэв.
Таван намын төлөөлөл намын 
санхүүжилтийн талаар хэлэлцэж 
байна.
Шүүхийн захиргааны 
ажилчид тангараг өргөжээ.

эдийН зАсАг
"Discover Mongolia" уул 
уурхайн татварын асуудлыг 
өнөөдөр хэлэлцэнэ. 
Монголбанк наймдугаар 
сард 2866 кг алт худалдан авлаа. 
Ипотекийн зээлийн шинэ 
журмыг энэ сард олон нийтэд 
танилцуулна. 
ТоП-20 индекс 19928.79 нэгж 
болж, 0.58 хувиар буурчээ.
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Нийгэм
Зам, талбайн тогтоол усыг 
соруулах шуурхай таван бригад 
ажиллаж байна.
МхЕГ-аас ЕБС, цэцэрлэгийн 
хоолонд өөх тос, давс, сахар 
ихтэй хүнс хэрэглэхийг хориглов.
ЭМ-ийн сайд сурагчдыг 
өвлийн улиралд хоёр сар 
амраах санал гаргалаа.
 Ази, номхон далайн бизнес 
эрхлэгч эмэгтэйчүүд чуулж 
байна.

дэЛхий
хоёр Солонгос гурав дахь 
удаагийн дээд хэмжээний 
уулзалт хийхээр төлөвлөж байна.  
охУ-ын хөдөлмөрийн яам 
албан газруудад хүүхдийн өрөө 
гаргах санал тавилаа. 
Зорчигчдынх нь бие муудсан 
Emirates-ын онгоцонд АНУ хөл 
хорио тогтоолоо. 
Кансай нисэх буудлын 
ажил   ла   гаа зогссон нь Японы 
аялал жуулчлалд дам хохирол 
учруулав.

ЦАГ АГААР

НИйТЛЭЛЧИйН БУЛАН
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Шил архиа далдлаарай, 
ширээний бүтээлгээ солиорой

соц нийгмийн согогийг 
шүүм жилсэн “ховор хүмүүс” 
гэж уран сайхны кино бий. 
тус кинонд “шинэ халатаа 
өмсөөрэй, ширээний бүтээлгээ 
солиорой” хэмээн нэгдлийнхэн 
аймгийн төлөөлөгчийг угтахад 
бэлтгэж байгааг өгүүлдэг нь 
үзэгчдийн сэтгэлд хоногшин 
үлджээ. харин үүн лугаа 
үйл явдал энэ төрийн өнгөнд 
давтагдахын чинээ бодож яваа 
нь хэд бол. 

сүүлийн үед гэнэтийн 
шал галтыг зарлан мэдэгдэж 

П.Батбөх
ЗГМ

С.Батсайхан / ЗГМ©

байгаад явуулдаг арга барил 
эргэн дэлгэрч байгаа нь ЗгхЭг-
ын үйл ажиллагаанаас тод 
харагдах болов. Яамны ажилтан 
ажлынхаа гадна цаг бусаар 
амиа алдсан харамсалтай хэрэг 
төрийн албаны хариуцлага, 
ёс зүйг сайжруулах гэнэтийн 
шалгалт зайлшгүй хийх цаг үе 
ирснийг Засгийн газарт тулгаж 
орхисон гэлтэй. хачирхалтай 
нь гүйцэтгэх засаглал гэнэтийн 
шалгалтыг зарлаж байгаад 
явуулдаг соц нийгмийн гажиг 
тогтолцоог сэргээн дэлгэрүүлж 
буй нь төрийн албаны чанарт 
хэр нийцтэй юм бол.

Ухаалгаар ашиглах өргөн боломж уул 
уурхайд байна

Ипотекийг эрчимжүүлэх иргэдийн 
хүлээлт өндөр байна

Ипотекийн зээлийн шинэ журмыг энэ сард 
танилцуулна. >12

Сүүлийн 15 жилд нүүрсний экспорт 15 дахин 
өсчээ. > 11 > 9, 10

FULL 
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ШИлДЭГ 
нИЙТлЭлҮҮД ТАнД 
хҮРЧ БАЙнА
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Эрх зүйн өндөр соёлтой орны гол шүтээн нь Үндсэн хууль байдаг юм

Трампыг огцруулах тухай 
танхимын гишүүд нь ярьжээ
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Деметри Севастопуло
ану-ын Ерөнхийлөгч дональд 

трампын танхимын гишүүд 
үндсэн хуулийн заалтыг ашиглан 
түүнийг албан тушаалаас нь 
огцруулахаар ярилцсан тухай нэрээ 
нууцалсан албаны эх сурвалж  New 
York Times сонинд бичсэн байна. 
нэргүй өгүүллийг зохиогчийн 
нотолж буйгаар үндсэн хуулийн 
25 дугаар нэмэлтийг хэрэглэх 
тухай шивэр авир яриа гарсан 
аж. уг заалтаар танимын гишүүд 
конгресст хандаж, Ерөнхийлөгчийг 
огцруулах хүсэлтээ хүргүүлж 
болно. гэвч үндсэн хуулийн 
хямрал үүсэхээс сэрэмжлэн уг 
замыг сонгохоос татгалзсан байна.

үүний оронд өндөр албаныхан 
Ерөнхийлөгчийн ёс суртахуунгүй 
хандлагын улмаас түүний 
зарим санаачилгыг эсэргүүцэх 
боломжийг хөнджээ. Энд “бид 
засаг захиргааг амжилтад хүрээсэй 
гэж бодож байгаа. түүний олон 
бодлого америкийг хөгжүүлж, 
аюулгүй байдлыг бэхжүүлсэн. 
гэхдээ бидний үүрэг бол 
улсаа эн тэргүүнд тавих явдал. 
гэтэл Ерөнхийлөгч манай бүгд 
найрамдах улсын эрүүл байдалд 
хөнөөлтэй алхмуудыг хийсээр 
байна.

Монгол улсад барилгын салбар үүсч 
хөгжсөний 92 жилийн ой, барилгачдын өдрийг 
тохиолдуулан барилга, хот байгуулалтын 
салбарыг хөгжүүлэх үйлсэд оюун ухаан, хүч 
хөдөлмөрөө зориулсан үе үеийн ахмадууд, 
тэдний үйл хэрэг, ажил мэргэжлийг залгамжлан 
хөдөлмөрлөж буй нийт барилгачдад  чин 
сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлье. 

Монгол улсын хот, суурины хөгжил 
цэцэглэлтийг түргэтгэх, хүн амын ажиллаж 
амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, барилга 
байгууламжийн зураг төсөл болон барилга, 
барилгын материалын үйлдвэрлэлийн жигд, 
найдвартай ажиллагааг ханган ажиллахад та 
бүхний оюун ухаан, авьяас чадвар, идэвх зүтгэл, 
санаачилга, бүтээлч хөдөлмөр ихээхэн үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа гэдгийг цохон тэмдэглэхэд 
таатай байна.

даяаршлын зуунд дэлхий нийтийн анхаарлыг 
татсан дулаарал, цаг уурын өөрчлөлт, хотжилт, 
барилгажилтаас үүсч буй сөрөг үр дагавруудыг 
арилгахад ногоон хөгжлийн чиг хандлага, 
шинжлэх ухаан, мэдээлэл технологийн 
хөгжлийг бүтээлчээр ашиглан бодлого үйл 
ажиллагаагаа шинээр тодорхойлоход хүргэж 
байна.

утаа, агаарын бохирдлыг багасгах, газар 
хөдлөлтөд тэсвэр муутай орон сууцны 
барилгуудыг шинэчлэх, бага дунд орлоготой 
иргэдийн орон сууцны хангамжийн асуудлыг 
цогцоор нь шийдвэрлэхийн тулд амины 
орон сууцанд ипотекийн зээл олгодог 
болох, түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг 
боловсронгуй болгон үргэлжлүүлэх зэрэг олон 
төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Мөн бүх салбарын үйл ажиллагааны 
мэдээллийг нэгтгэх замаар байршилд суурилсан 
буюу орон зайн мэдээллийн санг үүсгэх ажлыг 
эхлүүлж, түүний суурь дэд бүтцийг байгуулах, 
хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг хийж байгаа 
бөгөөд үүний бүрэлдэхүүн хэсэг болгон хот 
байгуулалтын үйл ажиллагаа, түүнд тавих 
хяналтыг нарийвчилсан судалгаа, тооцоо, 
өгөгдөлд тулгуурласан цогц мэдээллээр хангах 
хот байгуулалтын кадастрын улсын нэгдсэн 
санг байгуулахаар зорьж байна.  

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх 
хуулийн хугацааг сунган, хот суурин газрыг 
дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөх 
олговор олгох, газрын эдийн засгийн үнэлгээ 
хийх, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн 
тогтоож, газрын тогтвортой менежментийн 
суурь нөхцөлийг үе шаттайгаар бий болгох 
ажлыг гүйцэтгэж байна.     

ингээд та бүхэнд Монгол улсын Засгийн 
газрын бодлого, зорилтуудыг бүтээлчээр 
хэрэгжүүлэх, иргэдийн ажиллаж, амьдрах ая 
тухтай нөхцөлийг бүрдүүлэх нэр хүндтэй, 
хариуцлагатай ажил үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр 
оруулж, улам их амжилт гаргана гэдэгт итгэл 
дүүрэн байгаагаа илэрхийлж сайн сайхан 
бүхнийг хүсэн ерөөе.

БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД 
Х.БАДЕЛХАНЫ МЭНДЧИЛГЭЭ

ЭРСДЭЛД ОйРХОН 200 МяНГАН
ХүүХЭД БАйНА
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Монголд хүчтэй, чадвартай 
манлайлагч эмэгтэйчүүд, залуу-
чууд цөөнгүй ч улс төрийн 
шийдвэр гаргах түвшинд хүрэ-
хэд санхүүжилт хамгийн гол 
бэрхшээл болж буйг парламентад 
суудалтай намуудын төлөөлөл 
нэгэн дуугаар хүлээн зөвшөөрч 
байна. ардчилал, сонгуульд 
дэмжлэг үзүүлэх олон улсын 
хүрээлэн, нээлттэй нийгэм 
форум хамтран зохион байгуулж 
буй “оролцоонд суурилсан улс 
төр: саад бэрхшээл, шийдвэрлэх 
арга зам” хэлэлцүүлэг өнөөдөр 
хоёр дахь өдрөө үргэлжилж 
байна. тус хэлэлцүүлэгт улс 
төрийн таван намын 60 орчим 
төлөөлөгч оролцож байгаа юм.

“улс төрийн санхүүжилтийг 
зөвхөн сонгуулийн үед ярих 
асуудал биш. сонгуулийн бус 
үед ч санхүүгийн эх үүсвэр 
хэрэгтэй. намуудын бүх шатанд 
уралдаан тэмцээн зохион 
байгуулах, шагнал урамшуулал 
өгөх, баяр тэмдэглэх зэргээр 
санал худалдаж авах үйл 
ажиллагаа байдаг. Мөнгөний 
эх үүсвэр нь хязгаарлагдмал, 
цөөн учраас намд хэн их 
мөнгө өгсөнд нь илүү боломж 
олдож байна. гишүүдээсээ 
мөнгө татдаг, төрийн өндөр 
албан тушаал хашиж байгаа 
гишүүнээсээ хандив нэхэж 
дарамталдаг байдал арилахгүй 
бол эмэгтэйчүүд, залуучуудын 
улс төрийн тэгш оролцооны 
талаар ярих бололцоогүй” гэж 

Төсвийн 
мөнгийг санал 
худалдан авахад 
зарцуулах 
ёсгүй

Намын санхүүжилтийг сонгуулийн 
бус үед ч хянах шаардлагатай

ядуурлыг бууруулах түлхүүр нь 
боловсрол

“Монгол бөхийн өргөө”-г 
төрийн өмч болгох албан бичиг 
хүргүүлэв

Б.Баярмаа
@bayarmaaZGM

намуудын дотоод ардчиллын индекс
(оноогоор)
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бол сайн эхлэл. гэхдээ хүндрэл, 
бэрхшээл их байна.

-Нийгмийн салбарыг хөгжүү-
лэхэд ямар асуудал хамгийн их 
хүндрэлтэй байна вэ?

-хамгийн чухал нь боловсролын 
хүртээмж, чанарын асуудал. 
үүнийг сайжруулж чадвал ажил 
эрхлэлт нэмэгдэж, эдийн засаг өсөх 
суурь болно гэж би хардаг. Ер нь 
тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг 
нэгээс нь нөгөөг салгаж ойлгох 
боломжгүй. боловсролтой байж 
ажилтай болно, ажилтай байвал 
ядуу амьдрахгүй. тиймээс 
ядуурлыг бууруулах түлхүүр нь 
боловсрол болж байна. 

-Тэгвэл энэ салбарыг өөд нь 
татахын тулд юу хийж байна вэ. 
Өнөөдөр ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэгийн багш нар 
ажил хаяж байгаа нь энэ салбар 
өөдлөөгүйг харуулж байх шиг?

-Эмч, багш болон судлаачдын 
цалин дэндүү бага, ачаалал 
өндөр. сургууль, эмнэлгийн бусад 
ажилтнуудын ажиллах нөхцөл ч 
хүнд байгаа нь үнэн. гэхдээ ажил 
хаях нь зөв арга мөн үү гэдгийг 

би хэлж мэдэхгүй байна. Засгийн 
газраас цалинг нь үе шаттайгаар 
нэмье гэсэн байр суурьтай байгаа. 
тиймээс төсвийн нөхцөл, байдалд 
бодитой хандаж, аль болох 
хурдан шийдэх шийдэлд хүрэх 
хэрэгтэй гэж бодож байна. ажил 
хаялгүйгээр шийдвэрлүүлэхийн 
төлөө л ажиллах ёстой.

-Энэ онд төсвийн орлого 
хоёр их наяд төгрөгөөр давах 
урьдчилсан тооцоо гарсан. 
Үүгээр цалин нэмэх боломж 
бий юу?

-хурлын үеэр Монголын орло-
гын тэгш бус байдал их байгааг 
оролцогчид онцолж байсан. 
үүнийг багасгахгүй бол эдийн 
засгийн өсөлт иргэдэд хүрэхгүй, 
ядуу рал буурахгүй. Цалин нэм нэ 
гэдэг ажилтай хүмүүсийн орло-
гыг нэмэх асуудал. харин ажил-
гүй, цалингүй хүмүүсийг хэр-
хэх вэ гэдэг асуудал тулгардаг. 
халам жийн бодлого хавтгайрсны 
урш гаар ажил хийхгүй амьдрах 
хүсэлтэй хүн олон болсон. 
Мүхаүт-ын бизнес эрхлэгчид 
биз несээ өргөжүүлье гэхээр ажил 

хугацаанд өөрийгөө, бодлогоо 
таниулах ажил хийх нь зүйтэй. 
харин манайд сонгуулийн 
сурталчилгааны хугацааг 
маш бага зааж өгсөн учраас 

богино хугацаанд өөрийгөө 
таниулахын тулд мөнгө чухал 
болчихоод байгаа. Ер нь улс 
төрийн санхүүжилт гэдэг зөвхөн 
сонгуулийн үеийн асуудал биш. 

сонгуулийн бус үед ч ил тод, 
“шилэн” байх ёстой” гэв. 

улс төрийн намын санхүү жил-
тийг цэвэр байлгахыг улс орон 
бүр зорьдог. сүүлийн жилүүдэд 
олон улсад улс төрийн намуудыг 
бизнесийн бүлгүүдээс хараат 
бус байлгахын тулд төрөөс 
санхүүжүүлэх хандлага бий 
болсон. Ялангуяа, эдийн засгийн 
бололцоо тааруу ч манлайлах 
чадвартай залуусыг парламентад 
нэр дэвшихэд нь кампанит ажлын 
зардлынх нь зарим хэсгийг 
төсвөөс гаргадаг жишиг зарим 
оронд байдаг аж. гэхдээ маш 
өндөр, зөв шалгуур тавихаас 
гадна мөнгөний зориулалтыг 
нь зааж өгч, хяналт сайн 
тавьдаг. ингэснээр парламентад 
суудалтай намын залуучуудад 

боломж нээгдэж, эрх мэдлийн 
төвлөрөл саарна гэж үздэг байна. 
тухайлбал, гүржид сонгуулийн 
кампанит ажлын зардлын 50 
хувийг нь төсвөөс гаргадаг аж. 

бизнесийн бүлгийнхний сан-
хүү жилтийг бууруулбал түүний 
орон зайг нөхөх эх үүсвэр 
нь төсөв, мөн иргэд байх бо-
ломж той гэж судлаачид үздэг 
байна. гэхдээ төсвөөс гарч буй 
мөнгийг эргүүлээд санал худал-
даж авахад ашиглаж байна 
уу, зориулалтаар нь зарцуулж 
бай на уу гэдэгт хатуу хяналт 
тавих ёстойг анхааруулсан юм. 
хэлэлцүүлэгт оролцогчид намуу-
дын санхүүжилтийг шилэн, цэ-
вэр байлгахын тулд хуульд зохих 
ёсны өөрчлөлт оруулах шаард-
лага бийг хэлж байлаа.  

нээлттэй нийгэм форумын 
засаглалын хөтөлбөрийн мене-
жер д.Энхцэцэг хэллээ.

Манай улсад парламентад 
суудалтай намуудад суудлынх 
нь тоогоор жилд 10 сая төгрөг 
олгодог. Энэ нь намуудын 
санхүүжилтийн 10 хүрэхгүй 
хувийг эзэлж буй. тиймээс 
намууд санхүүжилт олохын 
тулд томоохон компаниудаас 
хандив авдаг нь улс төрийн 
тогтолцоог бүхэлд нь 
гажуудуулж буйг хэлэлцүүлэгт 
оролцог чид онцоллоо. Мубис-
ийн профессор Э.гэрэлт-од 
“уих-ын сонгуульд оролцогч 
эхлээд хэнээс санал авах гэж 
буйгаа ойлгох ёстой. намынхаа 
гишүүдээс биш ард иргэдийн 
саналаар сонгогдох учраас урт 

ЗГМ: ТОДРУУЛГАЕРөНХИйЛөГЧ

Тогтвортой хөгжлийн зорил
туудын талаарх Зүүн хойд 
Азийн олон талт чуулга уулзалт 
Улаанбаатар хотод хоёр өдөр 
үргэлжилж, өчигдөр өндөрлө
лөө. Тус чуулга уулзалтад 10 
гаруй орны төлөөлөгчид оролцсон 
юм. Энэ үеэр УИХын Нийгмийн 
бодлогын байнгын хорооны харьяа 
Тогтвортой хөгжлийн зорил
тын дэд хорооны дарга, УИХын 
гишүүн А.Ундраатай ярилцлаа. 

-НҮБ-ын тогтвортой хөгж-
лийн зорилтуудыг Зүүн хойд 
Азийн орнууд хэрхэн биелүүлж 
байна вэ. Манай улс энэ зорил-
туудыг хэрхэн хэрэгжүүлж, ямар 
шатандаа явна вэ?

-тогтвортой хөгжлийн зорилтын 
хэрэгжилт улс орны хөгжлөөсөө 
шалтгаалаад янз бүр байна. 
Манайх шиг хөгжиж буй оронд 
ядуурал, боловсролын салбарын 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд 
хүнд байгаа бол Япон, бнсу-ын 
бэрхшээл өөр байх жишээтэй. Энэ 
чуулганаар улс орнуудын 2030 
он хүртэл төлөвлөсөн нийгмийн 
салбарын зорилтуудыг хэлэлцлээ. 
Манай улсын хувьд бусдаас давуу 
тал ч байна, хоцорч яваа асуудал 
ч байгаа. 

-Тухайлбал ямар давуу тал 
байна вэ?

-Монгол улс үндэсний хөгж-
лийн газар байгуулсан, тогтвор-
той хөгжлийн бодлогыг хууль 
болгож баталсан, Засгийн газрын 
хөгжлийн хөтөлбөр болох гурван 
тулгуурт бодлого хэрэгжүүлж 
байгаа нь сайн жишээ, давуу тал 
юм. Мөн уих дотроо энэ асуудлыг 
хариуцах тогтвортой хөгжлийн 
зорилтын дэд хороо байгуулсан. 
өөрөөр хэлбэл, институцийн 
хувьд бид суурийг нь тавьсан. Энэ 

Монгол улсын Ерөнхийлөгч 
х.баттулга “Монгол бөхийн 
өргөө”-г төрийн өмчид шилжүүлэх 
асуудлаар “арга хэмжээ авах 
тухай” албан бичгийг Монгол 
улсын Ерөнхий сайд у.хүрэлсүхэд 
илгээлээ. уг албан бичигт “Монгол 
бөхийн өргөө” болон Монголын 
үндэсний бөхийн холбооны 
тэргүүний албан тушаалыг 
булаалдсан хэсэг хүмүүсийн 
зөрчил, тэмцэл туйлдаа хүрч, 
монгол хүн бүрийн хүндлэл, 
бишрэлийг хүлээж ирсэн үндэсний 
спорт, түүхт их өв соёлын маань 
нэр хүнд, үнэлэмжийг үгүйсгэн 
гутаах болсонтой холбогдуулан 
миний бие 2018 оны 04 дүгээр 
сарын 23-ны өдөр зөрчилдөгч 
талуудын төлөөлөл болсон 
нэр бүхий хүмүүст хууль ёсыг 
умартсан тэмцлээ таслан зогсоож, 
төрийн бус байгууллагын тухай 
хууль болон холбогдох бусад дүрэм 
журмынхаа хүрээнд асуудлыг 
эв зүйгээр шийдвэрлэх сануулга 
хүргүүлсэн боловч үр дүнд 
хүрсэнгүй. Зөрчилдөгч талуудаас 
ирүүлж буй бие биенээ үгүйсгэн 
харлуулсан өргөдөл, мэдээллүүд 
өнөө хир ч тасрахгүй байна.

төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн тухай хуулийн хүрээнд 
үүнийг авч үзвэл нийт зардлын 

дийлэнх хувийг улсын төсвийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэн 
байгуулсан “Монгол бөхийн 
өргөө”-ний гол өмчлөгч нь 
төр байхаар байна. иймд 
“Монгол бөхийн өргөө”-ний 
өмчлөлийн асуудалд анхаарал 
хандуулж, холбогдох хуулийн 
дагуу төрийн өмчлөх эрхийг 
хамгаалан, тус барилгыг төрийн 
өмчид хамааруулах ажиллагааг 
шуурхай зохион байгуулж, явц 
үр дүнг тухай бүр танилцуулан 
хамтарч ажиллана уу” гэжээ. 
тэрбээр “бөхчүүд болон бөхийн 
зүтгэлтнүүдийн хүрээнээс 
хальж, бөх сонирхогчдыг хүртэл 
талцуулах хэмжээнд хүрсэн энэхүү 
үйл явдлыг иргэд, олон нийт 
илт буруушааж, улсын төсвийн 
хөрөнгө, ард түмний хандив, 
тусламжаар байгуулагдсан Монгол 
бөхийн өргөөг төрийн мэдэлд авах 
ёстой гэдэг санал, шаардлагыг 
гаргах болсон нь зүй ёсны хэрэг 
бөгөөд анхаарч шийдвэрлэвэл 
зохих үндэслэл бүхий асуудал” 
гэдгийг мөн дурдсан юм. олон 
нийтийн хөрөнгөөр эхлүүлсэн 
1.1 тэрбум өртөгтэй “Монгол 
бөхийн өргөө”-ний барилгын 800 
сая төгрөг буюу дийлэнх хэсгийг 
1997 онд Засгийн газраас гаргаж 
байжээ.  

хийх хүн олдохгүй байгааг хэлж 
байсан. 

Миний байр суурь бол төсвийн 
мөнгийг уих-ын гишүүд тус 
бүрийнхээ тойрогт биш, нэн чухал 
салбартаа, нэгдсэн бодлогоор 
зарцуулах ёстой. 

-Манай улс 2030 он гэхэд 
ядуурлыг тэг хувьтай болгоно, 
чинээлэг болон дундаж дав-
харгын эзлэх хувийг 80 хувьд 
хүргэнэ гэсэн зорилт тавьсан. 
Иргэдийн хувьд биелэх бо-
ломжгүй тоо гэж харагдаад 
байна л даа?

-орлогын тэгш бус байдлыг 
арил гахын тулд халамжийн 
бод ло год тулгуурлахгүйгээр 
ажил эрх лэлтийг нэмэх нь зөв. 
үүнд хувийн хэвшлийн идэвх 
маш чухал. төрөөс жижиг, 
дунд үйлдвэрүүдийн тат варыг 
бууруулах алхам хийсэн нь 
ядуурлыг багасгах нэг шийдэл. 
гэхдээ татварыг ажлын байр нэм-
сэн эсвэл бизнестээ хөрөн гө оруу-
лалт хийсэн, цалингаа нэмсэнд 
нь л өгөх хэрэгэтэй гэж би үздэг. 

-Та Монгол Улс тогтвортой 
хөгжлийн зорилтоо хэрэгжүү-
лэхэд бусад орноос хоцорч байгаа 
тал бийг дурдсан?

-Засгийн газрын гурван 
тулгуурт бодлогод эдийн засаг, 
нийгэм, засаглалын өөр хоорондо 
уялдаатай бодлогууд багтсан. 
дотор нь задалж, шинжлээд нүб-
ын тогтвортой хөгжлийн зорилтууд 
тусгагдсан эсэхийг үзэхэд тодорхой 
хэсэг нь тусгагдаагүй байгаа юм. 
Мөн байгаль орчны асуудал огт 
тусгагдаагүй байна. Эдийн засгаа 
ямар ч үнээр хамаагүй өсгөе гэх 
ёстой юу. угтаа бол хөрс, бэлчээр 
зэрэг байгаль орчны асуудалд 
анхаарч байж урт хугацаанд 
хөгжинө.  
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Улс төрийн 
тэгш оролцоог 
хангахад 
санхүүжилт 
гол бэрхшээл 
болж буйг 
парламентад 
суудалтай 
намуудын 
төлөөлөл 
нэгэн дуугаар 
хүлээн 
зөвшөөрч 
байна.
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Төрийн ордонд 
архидаж буй 

бичлэг байсаар 
атал яагаад 

шалгасангүй вэ
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1
ЗгхЭг-аас 13 яам, 12 агент-

лаг, нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газарт шалгалт хийж, 
төрийн байгууллагын 830 
өрөөнөөс согтууруулах төрлийн 
бүтээгдэхүүн 115, архи, виски, 
виноны шил 21 ширхэгийг 
илрүүлсэн. урьдчилан сануулж, 
анхааруулж байгаад гэнэтийн 
шалгалт гэдэг нэр дор илэрсэн 
нь энэ шүү дээ. Мэдээж 
гэнэтийн шалгалтыг жинхэнэ 
утгаар нь хэрэгжүүлсэн бол 
тоон үзүүлэлт үүнээс хувь илүү 
гарах байсан нь дамжиггүй. 
Мөн уих-ын эрхэм гишүүд 
өрөөндөө архидан согтуурч, 
согтуу хөлчүү байнга дайвж 
байдгийг өнгөрсөн сонгуулиар 
цацагдсан парламентын гишүүн 
асан л.Эрдэнэчимэгийн бичлэг 
нотолсоор байтал энэ шалгалтаа 
төрийн ордонд хийгээгүй нь бас 
хачирхалтай. 

урьдчилсан анхааруулгатай 
гэнэтийн шалгалт орон нутаг 
руу шилжих шийдвэр аль долоо 
хоногийн өмнө  зарлагдсан. долоо 
хоног гэдэг гэнэтийн шалгалтад 
бэлтгэхэд хангалттай хугацаа. 
гэхдээ л ЗгхЭг-ын дарга 
сайд аймгийн удирдлагуудтай 
цахим хурал хийх үеэрээ дахин 
сануулж, онцгой анхааруулав. 
Засгийн газраас ажлын хэсэг 
гарч аймаг, орон нутгийн төрийн 
байгууллагуудад согтууруулах 
ундаа, архины шилний тооллого 
явуулах юм байх. түүнд нь 
тааруулж шил, архиа нуугаарай, 
ширээний бүтээлгээ солиорой 
гэсэн сценари бэлтгэгдсэн байх 
болов уу. Мөн сайдтан шалгалтын 
хүрээнд аймгийн удирдлагуудын 
гадаад, дотоод айлчлал, аяллын 
зорилго, зардлыг давхар шал-
гахаа бас л урьдчилан сануулсан 
мессеж илгээж байна лээ. Цаад 
санаа нь аялал, зугаалгынхаа 
баримт материалыг хуулийн 
хүрээнд болго гэсэн албан 
даалгавар гэлтэй. ийм тохиол-
долд анхааруулсаар байтал 
алдаа гаргавал хохь болох тул 
энэ шалгалтын дүн онцсайн 
гарах нь дамжиггүй. дүн нь 
ойлгомжтой шалгалтад ажлын 
хэсэг томилж төсвийн мөнгө 
үрэх шаардлага байгаа ч уу, 
үгүй ч уу. шалгуулагч тал хүлээн 
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• Жилд: 125 000^ (248 дугаар)

IV улирлын захиалга эхэллээ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ СОНИН

2600092954

богдох албаныхнаас энэ талаар 
тодруулахад эрэн хайж байгаа, 
эсвэл одоо насанд хүрсэн, хө
дөлмөр эрхэлж байгаа гэсэн 
товчхон бөгөөд цааргалсан 
хариулт л өгдөг. 

ОНЦЛОХ

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

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
2017.11.30

ҮҮЛШИНЭ

-14° -24°

УЛС ТӨР
Зөрчлийн тухай хуулийн 
Үндсэн хууль зөрчсөн заалтын 
үйлчлэлийг түдгэлзүүлэв. 
МАН-ын генсек 
Д.Амарбаясгалан урд хөршид 
айлчлал хийхээр мордлоо. 
Монгол Улс төмөр замын 
дамжин өнгөрөх тээвэрт 25 жил 
тарифын хөнгөлөлт эдэлнэ. 
АН-ын бүлэг Төв банкны 
тухай хуулийн төслийг 
судлахаар болов. 
Монгол, Вьетнамын хооронд 
шууд нислэгтэй болох асуудлыг 
судална гэлээ.

ЭДИЙН ЗАСАГ
Хөрөнгийн биржийн “MSE ALL” 
индекс 1261.81 нэгж болж, 0.42 
хувиар буурав. 
Монголбанк “төрц” алтыг 
дэлхийн зах зээлийн үнээс 
өндөр үнээр авч байна. 
“Банкийг дахин хөрөнгөжүү-
лэх тухай хууль”-ийн төслийг 
боловсруулна.
Зочид буудлын салбарын 
орлого 112.6 тэрбум төгрөгт 
хүрч, 4.1 хувиар өссөн байна.
ОХУ-ын гадаад худалдааны 
нийт бараа эргэлт 144.4 тэрбум 
ам.долларт хүрэв. 

НИЙГЭМ
ГССҮТ гэр бүлийн хүчирхийл-
лийн 960 хохирогчид тусламж 
үзүүлжээ.
Ирэх онд Зүүн дөрвөн замын 
давхар замын уулзварын 
ажлыг эхлүүлнэ гэв.
Адууны махны экспортыг 10 
мянган тонноор нэмэгдүүллээ. 
33 дугаар сургуулийн хажууд 
олгосон газрыг хүчингүй 
болголоо. 
ЕБС-иуд спорт заалаа ашиг-
луул  сан мөнгөө тайлагнадаг 
болно.

ДЭЛХИЙ
Пхеньяны шинэ туршсан пуу-
жин АНУ-ын аль ч цэгт хүрэх 
чадалтай гэж мэдэгдэв. 
Будапештэд Зүүн Европ, 
Хятадын “16+1”  бизнесийн 
зургаа дахь чуулган боллоо. 
Чилийн өмнөд нутагт мөсөн 
оргилоос 350х380м хавтан 
бутран унажээ.  
Крипто валют хэмээх бит-
койны үнэ 10000 ам.долларын 
босгыг давлаа. 

2017.11.30, ПҮРЭВ ~ №228 (774) YНЭ: 1000₮~ СОЁЛТ ХҮНИЙ ӨГЛӨӨ СОНИН УНШИХААС ЭХЭЛДЭГ ~

ЗГМ

Эрдсийн ганзага дундраагүй

Эрдсийн орлого ДНБ-ий 6.2 хувийг 
бүрдүүлжээ. > 4

Ерөнхий сайдын “лүндэн” 
Ц.Нямдоржийг барьц алдуулав
Ерөнхий сайд С.Зоригийн хэргийг яаралтай 
шийдэхийг үүрэгджээ. > 2

 АНУ-д цохилт өгөх 
чадалтай пуужин туршлаа

 Ikea дэлгүүрүүдээ хотын 
төвд шилжүүлнэ

Ubinfo.mn сайт шилдэгт багтлаа
Gogo.mn
Xopom.com
Ikon.mn
Caak.mn
Ubinfo.mn

“Засгийн газрын мэдээ” 
сонины цахим хуудас 
Ubinfo.mn нь Монголын 
мэдээллийн шилдэг 
сайтуудын тавдугаарт 
бичигдлээ.

Zaluu.com
News.mn
Medee.mn
Dorgio.mn
Zindaa.mn

Эх сурвалж: Alexa.com©

Эх орон, газар шороондоо л хайртай яваарай. 
Д.Лувсаншарав 

АМ.ДОЛЛАР ЮАНЬ РУБЛЬ

2,444.38 370.56 41.92

ЗЭС 5-ЧИНГИС БОНД

98.770
1.1%

АЛТMSE ALL 10-ЧИНГИС БОНД

1295
0.1%

1261.81
0.42%

100.19
0.03%

6805
1.9%

ubinfo.mnБҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

THE OFFICIAL 
GAZETTE

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Дэлхийн банктай хамтран хийсэн судалгаагаар улс орон ядуу байх тусмаа иргэд нь улс төрийн өндөр 
идэвхтэй байдаг нь харагджээ. Харин монголчууд улстөржилтөөрөө Зүүн Европ, Төв Азийн 29 орноос хоёрдугаарт жагссан байна.  3

Улстөржсөн ард түмэн 
улс орноороо сүйрдэг

ЭДИЙН ЗАСАГЗГМ: ЦУВРАЛ

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

Хусмаар хуурах 
заль

Хамгаалал дутсан хүүхдээ төр хайхрах цаг болжээ

Г.Байгал
@baigalZGM

Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM

НӨАТын хонжворт та хэр 
санаа тавьдаг вэ. Сар бүр 
су га лааны тохирол болдог. 
Удалгүй азтанууд тодорлоо 
хэмээн хэвлэлээр мэдээлдэг. 
Саяхан буюу энэ сарын 19нд 
болсон НӨАТын сугалааны 
тохирлоор нийт 523 сая төгрөг 
хонжворт олгохоор болсон 
байна. Аравдугаар сарын 
1нээс 31ний хооронд нийт 
14 сая ширхэг баримт НӨАТ
ын санд бүртгэгдсэнээс 13.9 
мянган азтан тодорчээ. Ер нь сар 
бүрийн сугалааны тохирлын дүн 
хэдэн саяар хэмжигдэж, азтаны 
тоо нь олон мянгад хүрдэг. 
Энэ мэдээллийг ч татварын 
албаныхан сүр дуулиантайхан 
мэдэгдэж, тэрүүхэндээ олон 
хүний хорхойг хүргэдэг билээ. 
Сугалааны тохирлын дараа 
“НӨАТын сугалаанд хожчих 
юмсан” гэх хүсэл, сэтгэгдэл 
цахим ертөнцөөр нэг хэсэг 
хөвөрдөг.

Нэг үе тав, арваараа хэл
хэлдсэн бүлэг хүүхэд хотын 
гудамжаар их харагддаг бай
сан. Орон сууцны хороолол, ►5

►11

дэлгүүр, худалдааны төв гээд 
олон нийтийн газраар дуу 
нь хадаж, нүд үзүүрлэгдэх 
нь их. Одоогоос арав гаруй 
жилийн өмнө ийн харагддаг 
бай сан эдгээр хүүхэд нэг л 
өдөр усанд хаясан чулуу шиг 
алга болчихсон. Хэн, хаашаа, 

авч явсныг мэдэх ганц ч хүн 
алга. Явган яриагаар гад
нын оронд эд эрхтний донор 
болгон аваад явчихсан, хүний 
наймааны золиос болсон гэж 
цуу сонсдоно. 

Цагдаагийн алба, хүүхэд 
хам гааллын байгууллага, хол

Монголын ипотекийн корпораци©

Ипотекийн 
зээлийн 
үлдэгдэл

ОСИСТ
ТБХ*

*- Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн 
тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөр

Бусад эх үүсвэр Банкны өөрийн 
хөрөнгө

2 сая хүртэлх
төгрөгийн 

өрхийн 
орлоготой

Ипотекийн зээлтэй нийт 
зээлдэгчид байгаагийн
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Нэг хамтран
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2 болон түүнээс
дээш хамтран 
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Хашаа
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байршилтай орон

сууц худалдан 
авчээ

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

АНУ, Хойд Солонгосын зөрчил 
Хятадын хил дээр айдас төрүүлэв

Амин дэмийн үнийг 800 хувь өсгөжээ

Хятадын зүүн хойд нутгийн Чанбай хошуу далайн хүнс, уулсын 
дунд оршдогоороо алдартай. > 10

Avondale компани Niacor витамины жороор олгох хувилбарын 
үнийг өнгөрсөн сард 809 хувиар өсгөсөн байна. > 10

Ирэх оныг эрсдэлтэй 
болгож буй Хятадын нөхцөл

Холбооны нөөц 
бодлогын хүүгээ 
өсгөх дохио

Гадаадынханд үл хөдлөх худалдахгүй

Шинэ Зеланд иргэдээ орон байраар хангахад хүндрэл гарсан тул 
орон сууцны бодлогод эрс шинэчлэл хийхээр шийдвэрлэлээ. > 10

Сэм Флэминг 
АНУын төв банкны үүрэг 

гүйцэтгэгч Холбооны нөөцийн 
систем энэ долоо хоногт бодлогын 
хүүгээ өсгөх шийдвэр гаргах 
төлөвтэй. Энэ удаа хүү өсөх аваас 
татварын хөнгөлөлт, АНУын 
эдийн засгийн өөдрөг нөхцөлтэй 
уялдан ирэх онд бодлогын хүү 
дахиад хэд хэдэн удаа өснө хэмээн 
шинжээч нар таамаглаж байна.  

Холбооны нөөцийн системийн 
тэргүүнээр ажиллах хугацаандаа 
хийж буй сүүлчийн том арга 
хэмжээ болгон Жанет Йеллен 
лхагва гарагт бодлогын хүүг 
гуравдах удаагаа 0.25 хувиар өсгөх 
бололтой. Энэ нь хүүг 1.251.5 
хувьд хүргэх төв банкны зорилгод 
нийцүүлсэн арга хэмжээ болох аж.   

Татварын шинэчлэлийн хуу   лийг 
конг  ресс шуур хай сайшаа   сан  тай 
зэрэг  цэн Хол бооны нөө цийн 
бодлого тодорхойлогч нар санхүү
гийн түлхэц өгөх бодлогоо хойш 
тавьж дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний тооцоонд татварын 
хөнгөлөлтийн нөлөөг харгалзан 
үзэхээр төлөвлөжээ. 

“Эдийн засаг сайжирч байгаа нь 
яах аргагүй бодит байдал” хэмээн 
Орегоны их сургуулийн Холбооны 
нөөцийн бодлого судлаач эксперт 
Тим Дью өгүүлэв. Санхүүгийн 
зах зээл тогтворжиж, татварын 
хөнгөлөлт олгохоор зэхэж байгаа 
нь ирэх шинэ онд бодлогын хүүг 
улам нэмэх нөхцөл болно хэмээн 
тэрбээр үзэж байна. 

Бүгд найрамдахчуудын дэв
шүүлж буй татварын багц хууль 
нь эдийн засгийн өсөлтөд дунд 
зэрэг нөлөөтэйг шинжээч нар 
тайлбарлав. Уг хууль 2018, 2019 
онд эдийн засгийг тус бүр ердөө 
0.3 хувиар өсөх нөхцөл болно 
хэмээн Goldman Sachs тооцоолжээ. 

Юутай ч АНУын эдийн засаг 
ажиллах хүчийг бараг бүрэн 
дайчилж, дэлхийн нийт эдийн 
засаг тогтворжин, инфляц өсөх 
магадлал ихсэж, ойрын богино 
хугацаанд татварын хөнгөлөлттэй 
нөхцөл бүрдэх гэж буйгаас үүдэн 
ирэх онд хүү өсөх магадлал 
өндөр байна. “Ирэх долоо хоногт 
гарах эдийн засгийн урьдчилсан 
тооцоогоор ажилгүйдлийн хувь 

хэм жээ есдүгээр сарын таам гаас 
бага, дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний өсөлт ч илүү гарах 
шинж тэй. Энэ хоёр үзүүлэлт аль 
аль нь бодлогын хүүг хэвийн 
хэмжээнд сэргээхэд дэмжлэг болж 
байна” хэмээн JPMorgan Chase
ийн эдийн засагч Майкл Фероли 
тайлбарлав. 

Ажилгүйдлийн түвшин 2000аад 
оны эхэн үеэс хойш тохиол дож 
байгаагүй 4.1 хувь хүртлээ буурлаа. 
Харин Холбооны нөөцийн систем 
ажилгүйдлийн хэмжээг ирэх оны 
эцэс гэхэд ийм үзүүлэлттэй болно 
хэмээн тооцоолж байсан юм. 

Өнгөрсөн долоо хоногт 
нийтлэгдсэн статистикаас үзвэл 
ажил олгогч нар 11 дүгээр сард 
228 мянган ажлын байр шинээр 
үүсгэжээ. Холбооны нөөцийн 
систем есдүгээр сард гаргасан 
тооцоондоо 2018 онд бодлогын 
хүүг нийт гурван удаа нэмнэ 
хэмээн таамаглаж байв. Холбооны 
нөөцийн системийн тэргүүний 
хувиар лхагва гарагт сүүлчийн 
удаа хийх хэвлэлийн хурлын 
үеэр хатагтай Йелленээс татварын 
шинэчлэл эдийн засаг, мөнгөний 
бодлогод хэрхэн нөлөөлөхийг 
асууцгаана. 

Холбооны нөөцийн системийн 
өөрийнх нь тооцоогоор ирэх 
онд өсөлт сайн байх төлөвтэй. 
Хатагтай Йелленийг залгамжлах 
Жэй Пауэлл ирэх 2018, 2019 онд 
эдийн засаг 2.5 хүртэлх хувиар өснө 
хэмээн тооцоолж буйгаа өнгөрсөн 
сард тайлбарласан. Хол бооны 
нөөцийн систем есдүгээр сард 
дундаж тооцоо гаргахдаа энэ оны 
эдийн засгийн өсөлтийг 2.4, ирэх 
оныхыг 2.1 хувьтай төсөөлсөн. 
Хувьцааныхыг оролцуулаад 
хөрөнгийн үнэ өсөх нь эдийн 
засагт цаашид улам түлхэц өгнө. 
Чикагогийн Холбооны нөөцийн 
банкны санхүүгийн нөхцөлийн 
индекс 1990ээд оны дунд үеэс 
хойш тохиолдож байгаагүй сайн 
үзүүлэлтэй гарлаа. 

Гэхдээ инфляцын хэмжээ 
бага, цалин өсөлт үлбэгэр бай
гаа  тай уялдан АНУын төв банк 
бодлогын хүүг шуурхай 
нэмэхээс цааргалсаар 
байгаа юм. 

банкны үйл ажиллагааг нухчин 
дарах ажиллагаа өрнөж, 
хөрөн гийн менежментийн 
бүтээг дэхүүнд саяхнаас нэмэлт 
зохицуулалт үүсгэсэн”ийг State 
Streetийн макро стратегич Бэн 
Люк өгүүллээ. 

БНХАУын засгийн газрын 
бондын өгөөж эрс өссөн нь 
хөрөнгө оруулагч нарын 
итгэлийг сулруулах юм уу үгүй 
болгож, улмаар зарах ажиллагааг 
гааруулах эрсдэлтэйг тэрбээр 
анхааруулав. “Эрх баригчдын 
арга хэмжээ чангарч, бондын 
өгөөж өсөн, АНУд саяхнаас 
технологийн компаниудын 
хувьцааг зарах хандлага ихэссэн 
нь Хятадын онцлог бүхий 
өвөрмөц нөхцөл үүсгэлээ” 
хэмээн ноён Люк тайлбарласан 
юм. 

Өнгөрсөн долоо хоногт цохил
тод ноцтой өртсөн авто машин 
үйлдвэрлэлийн салбар эргээд 
сэргэж байна. Шинээр автомашин 
худалдан авагсад эдэлдэг хоёр 
жилийн хугацаат татварын 
хөнгөлөлт ирэх онд төгсөхтэй 
уялдан тус салбарын ирээдүй 
тун бүрхэг болж байгааг зарим 

шинжээч дурдлаа. “Худал даж 
авахад үнэтэй авто машин гээч 
барааг авахад олгодог татварын 
хөнгө лөлтийг сунгахгүй л бол 
байдал эрсдэлтэй” хэмээн ноён 
Чуй өгүүлэв. 

Удааширч буй Хятадын 
эдийн засаг ирэх онд Ази дахь 
бусад бүс нутагт нөлөөлж 
болзошгүйд эдийн засагч нар 
түгшиж байна. Bank of America 
Merrill Lynchийн эдийн засагч 
“Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд 
хөшүүргийн механизм суларсны 
дүнд Хятадын эдийн засаг саарах 
аваас нийт Азид өсөлт сулрах 
аюултай”г саяхан тайлбарласан. 

Бодлого тодорхойлогч нар хэт 
чанга арга хэмжээ авч буйтай 
зэрэгцэн үл хөдлөх хөрөнгө 
үүс гэх ажиллагаа багасах аваас 
БНХАУд эдийн засгийн удааш
рал тооцоолсноос ч ноцтой болж 
хувирна хэмээн тус банкны эдийн 
засагч нар сэрэмжлүүлсэн юм.

Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн 
салбар ирэх онд анхаарлын 
төвд байх төлөвтэй. Үүний 
нэг шалтгаан нь нь түрээсийн 
салбарт өсөлт үүсгэх зорилгоор 
орон сууцны зах зээлд шинэчлэл 

Сайн дурынхан 
өмнөд Английн 
Плимүт дахь 
эрэг хавийн 
хуванцар 
хог хаягдлыг 
цэвэрлэж 
байгаа нь.
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хийх төсөл юм. ХКНын 
аравдугаар сарын их хурал дээр 
тус улсын дарга Ши Жиньпин 
эдийн засгийн шинэчлэлийн 
талаар үг хэлэхдээ орон сууц нь 
“үнэ хөөргөдөх бус” хүн амьдрах 
зориулалттайг анхааруулж байв.

Хятадад хоосон орон сууц 
ихсэж буй сөрөг үзэгдэл байрны 
түрээсийн шинэчлэлтэй хосолс
ноор үл хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлд төдийгүй төмөрлөгийн 
эрэлт нийлүүлэлтэд сөрөг 
нө лөөлж бол зошгүйг зарим 
ажиг лагч сэрэмжлүүлсэн юм. 
“Хоосон орон сууц ны нөөц 25 
хувиар өс сө нийг бид тооцоолоод 
байна. Гэтэл бусад хөгжингүй 
улсад энэ үзүүлэлт 810 хувьтай” 
хэмээн Liberum банкны шинжээч 
нар хөрөн гө оруулагч нартаа 
мэдэгд жээ. “Хукоу” буюу өрхийн 
бүрт гэлийн шинэчлэл, хөрөнгө 
нөөцийг үр ашигтай зарцуулах 
бодлогын үр дүнд ирэх арван 
жилд үл хөдлөх хөрөнгийн эрэлт 
гурван тэрбум хавтгай дөрвөл
жин метрээр буурна хэмээн тус 
банкны шинжээч нар 
үзэж байна. 

Далай тэнгисийн амьсгааг боогч хуванцар
Та бидний далай тэнгис 

хуванцраар дүүрлээ. Британийн 
байгаль судлаач, нас сүүдэр 
90 гарсан Дэвид Аттенборо 
BBCгийн “Цэнхэр гараг II” 
(The Blue Planet II) баримтат 
цувралаар хуванцарт хахсан 
салхич шувууны ангаахайг 
телевиз үзэгчдэд харуулсан. Уг 
бичлэгээс хойш британичуудын 
олонх нь өдөр бүр үй олон 
хуванцар уут сав хаядагтаа 
үнэнхүү сэтгэл зовж эхэлсэн юм. 
Хөгжингүй ертөнцийг нийтэд нь 
хамраад байгаа ижил төстэй арга 
хэмжээнүүд бүгд хэрэглэгчийн 
ухамсрыг дээшлүүлэх зорилготой. 
Нийт 60 гаруй жилийн турш хог 
тариад сурчихсан та бидний 
соёлын үлдэгдэл манай гарагийн 
алслагдмал өнцөг буланд урсан 
очиж овоорсоор. 

Далай тэнгист хөглөрч 
буй асар их хуванцар хогийг 
(ойрол  цоогоор 800 сая тонн) 
цэвэрлэх, хог хаягдал үүсгэж 
буй тогтолцоог цөөлж багасгах 
нь тулгамдсан шаардлага боллоо. 
Энэхүү шаардлагыг улс орнуудын 
засгийн газар, өргөн хэрэглээний 
бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 
аль аль нь ухамсарлаж эхэллээ. 

Өнгөрсөн долоо хоногт 
НҮБаас баталсан шийдвэрийг 
дэлхийн 200 гаруй улс орон 

дэмжиж байна. Сайн дурын 
шинжтэй, зарим зүйлс нь 
бүрхэг уг санаачилга дэлхийн 
улс орнуудад тодорхой үүрэг 
хүлээлгэж, хамтын арга хэмжээ 
авахад чиглүүлэх зорилготой. 

Юутай ч зарим улс хуванцар 
гялгар уут сав, микро үрлэнцэр 
(microbeads) гэгддэг нэг мил
лиметр үл хүрэх хэмжээтэй 
хуванцар үйлдвэрлэх, хэрэг лэхийг 
хориглож эхэллээ. Мөн ком паниуд 
дахивар боловс руу лах, дахин 
ашиглах тогтолцоо үүсгэхээр 
амлаж буй нь бэрхшээлийг 
шийдвэрлэхэд бага ч болов хувь 
нэмэр оруулж буй хэрэг юм. 

Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах 
кампани өрнүүлэгчдийн шахал
тад өртсөн олон үндэстний 
авар га компаниуд сайн дураараа 
санаа чилга өрнүүлэхээ мэдэгдэж 
эхэллээ. CocaCola, Unilever хоёр 
2025 он гэхэд бүх савалгаагаа 
дахин ашигладаг болгохоор 
төлөвлөв. Procter & Gamble зарим 
брэндийн бүтээгдэхүүнээ “далайн 
хуванцар”ыг дахин боловсруулах 
аргаар бүтээсэн лонхонд савлаж 
байна. 

Өргөн хэрэглээний бараа 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, 
жижиглэнгийн худалдаач нар 
баглаа боодлоо хүрээлэн буй 
орчинд ээлтэй болгох арга 

гаанаас бүрмөсөн татгалзаж 
картон гэх мэт байгальд эргэн 
шингэдэг материал ашиглахыг 
хэрэглэгчдийн зарим хэсэг 
сайшаадаггүй. Уг салбарт техно
логийн хувьсгалт эргэлт хийхээр 
оролдох компанид мөнгө орлого 
төдийгүй зах зээлээ алдах аюул 
нүүрлэдэг. Энэ бол зохицуулах 
байгууллагад хөндлөнгөөс орол
цох ёстой чухам тэрхүү нөхцөл 
юм. 

Нэг удаагийн хэрэглээний 
хуванцарт оновчтой татвар 
оноож, арай үнэтэй ч хүрээлэн 

буй орчинд уршиг бага тарьдаг 
материал ашиглах компаниудын 
сонирхлыг хөхүүлэн дэмжих, 
хуванцар орлох бүтээгдэхүүний 
судалгаанд хөрөнгө оруулах 
хэрэгтэй.  

Бодлого тодорхойлогч нар 
иргэдийн соёлыг өөрчлөхөд 
ч ихийг хийх ёстой. Нөөц 
эргүүлж ашиглах схем буюу 
хэрэглэгч нар хуванцар лонх 
эргүүлж тушаахдаа анх төлсөн 
мөнгөнийхөө багахан хэсгийг 
эргүүлж авдаг тогтолцоотой 
улсуудад дахивар эргэлт хавьгүй 

өндөр байдаг.  
Хөгжингүй баян орнуудад олон 

нийтийн ухамсар дээшлэх нь 
эргээд засгийн газруудад тодорхой 
арга хэмжээ авах шахалт болно. 
Харин хөгжиж буй оронд байдал 
илүү түвэгтэй. Далайд хаягдаж 
буй хуванцрын голлох хэсэг 
нь ердөө Азийн тавхан улсаас 
үүдэлтэй. Сэргээгдэх эрчим 
хүчний хөгжлөөс шалтгаалан 
өөр гарц хайж буй газрын тосны 
компаниуд хөгжингүй зах зээлд 
хуванцрын хэрэглээ өсөх ёстой 
гэсэн тооцоо гаргаад байна. 

Юутай ч хөгжиж буй улс 
орнууд арга хэмжээ авах өөрийн 
гэсэн учир шалтгаантай. Үерлэх 
аюул, хогийн уулан овоолго нурж 
хүмүүсийн аминд хүрдэг ослын 
шалтгаан хэмээн үзсэний улмаас 
Шри Ланка есдүгээр сард нэг 
удаагийн хэрэглээний хуванцрыг 
хориглов. 

Илүү эрс арга хэмжээг БНХАУ 
саяхан авлаа. Дэлхийн бусад 
улсын хуванцрын хаягдлыг 
олон жилийн турш импортоор 
авч ирсэн тус улс энэ оны эцэс 
гэхэд хуванцар хог хүлээн авахаа 
зогсоохоор болов. Энэ бүхэн 
өрнөдийн бодлого 
тодорхойлогч нарт 
ч шийдвэрлэх ёстой 
асуулт болж байна. 

Эмма Данкли
Эдийн засгийн удаашрал, 

хэрээс хэтэрсэн өр зээлийг 
шийдвэрлэх арга хэмжээтэй 
уялдан Хятадын ирээдүй бүрхэг 
боллоо. 

Сүүлийн хоёр долоо хоног 
хагасын хугацаанд Хятадын 
хувьцааны зах зээл таван хувиар 
унаж, тус улсын Засгийн газрын 
бондын өгөөж эгзэгтэй дөрвөн 
хувийн хязгаарыг давсан нь 
хөрөнгө оруулагчдыг улам 
түгшүүлэв. 

Хятадад хөрөнгө зарах ажил
лагаа эрчээ авсан нь дэлхийн 
хувьцааны зах зээлийн өнөөгийн 
нөхцөлөөс зөрүүтэй байгаа юм. 
Эх газрын Хятадын CSI 300, 
Хонконгийн Hang Seng индекс 
саяхан унасан нь дунд зэрэг 
өсөлттэй S&P 500, Euro Stoxx 
50 индексээс эсрэг хандлага 
тодорхойлж байна.

Хятадын хувьцааны зах зээл 
дэх уналт нь сөрөг муу үзэг дэл 
биш, ердөө л өсөлтийн он жилүү
дийн дараа хөрөнгө оруулагч 
нар ашгаа хүртэж буйн тусгал 
хэмээн зарим хөрөнгө оруулагч 
тайлбарлах аж.

“Борлуулалтын ихэнх нь 
хүмүү сийн сэтгэлийн хөдөл
гөөнөөс үүдэлтэй. Энэ онд 
зах зээл ингэж их өссөн юм 
чинь ашгаа олж авцгаая гэж 
буй хэрэг” хэмээн Aberdeen 
Standardын сангийн менежер 
Николас Чуй тодотгов. “Хятадын 
онцлогтой өвөрмөц үзэгдэл. Дээр 
нь тат варын шинэчлэлийн хууль 
АНУд сэргэлт үүсгэчихлээ” 
хэмээн тэрбээр нэмж өгүүллээ. 

CSI 300, Hang Seng аль аль нь 
олон жилийн турш тус бүр 31 
болон 20 хувийн жилийн дундаж 
өсөлттэй явж ирсэн юм. Жилийн 
эцсээр ихэвчлэн арилжаа 
намждаг тул зарим шинжээч 
нар хөрөнгө оруулагчдад мөнгөө 
хадгалж түр хүлээхийг зөвлөдөг. 

Гэтэл өөр нэг хэсэг нь саяхны 
борлуулалтыг зарчмын шинж 
чанар бүхий, ирэх жил дуустал 
үргэлжлэх урт хугацааны хүчин 
зүйлээс шалтгааллаа хэмээн 
тайлбарлаж сууна. “Сүүдрийн 

хэрэгсэл хайсаар цөөн бус жилийг 
үдлээ. Шил, хөнгөн цагаантай 
харьцуулахад хуванцрыг дахин 
ашиглах нь түвэгтэй. Газрын 
тосны үнэ хямд нөхцөлд 
дахивар ашиглан үйлдвэрлэсэн 
хуван цар нь цоо шинэ PET 
буюу полиэ тилен терефталатаас 
хамаа гүй үнэтэй. Ургамлын 
гаралтай “биохуванцар” хүртэл 
байгаль орчин бохирдуулагчид 
тооцогд дог. Хуванцар уут савыг 
хэт нимгэн хийвэл урагдаж 
цоорчихно. 

Компаниуд хуванцар савал

АНУ, БНХАУ-ын хувьцааны зах зээлийн индекс
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авах зардлаас эхлээд ян тан 
бэлтгэхийн тулд төсвийн хөрөнгө 
зарцуулах нь ойлгомжтой.

уг нь шалгалт гэнэтийн байх 
тусмаа дүн нь бодит байдлыг 
илтгэдэг. хувийн хэвшлийнхэн 
төрөөс явуулж буй гэнэтийн 
хяналт, шалгалтад байнга өрт-
дөг болохоор хариуцлага нь 

дээшилж, үйл ажиллагаа нь ч 
сайжирсаар байдаг.  

төрөөс хувийн хэвшлийг 
шалгахдаа нэгэн адил урьдчилан 
мэдэгддэг бол улс даяараа 
зөрчил дутагдалгүй цэмбийж 
байх биз. харамсалтай нь 
хяналт шалгалтын ажил хувь, 
хувьсгалыг ялгаварлаж эсрэг, 
тэсрэг хэлбэрээр явагддаг 
болохоор төрийн байгууллагын 
шалгалтын дүн гялтайж, 
хувийнхны зөрчил халтайж 
харагддаг. хариуцлагын 
тогтолцоог улс даяар сайжруулъя 
гэж байгаа бол үүнийг өөрчлөх 
шаардлагатай. өөрөөр хэлбэл, 
хувийн хэвшлийн хаалгыг 
тогшилгүй ордог хяналт, шалгалт 
төрийн захиргааны байгууллагад 
ч адил үйлчилдэг баймаар байна. 
Ядаж утас цохиж, урьдчилан 

мэдэгдэлгүй очдог болчих. 
Ялангуяа, “ниргэсэн хойно нь 
хашхирч” буй энэ мэт шалгалтыг 
шууд утгаар нь гэнэдүүлж хийсэн 
бол төрийн сахилга, хариуцлагыг 
сайжруулахад сайн “гарын ав-
лага” болох байлаа.  

борооны дараа шүхэр барих 
мэт эл шалгалтын арга барилыг 
аль эрт халах ёстой атал төрийн 
шат шатанд амь бөхтэй оршсоор 
байгаа нь өнөө цагийн эмгэнэл.     

хөлбөмбөгийн талбайд хүүх-
дийн амь эрсдэхэд сургуулийн 
орчны аюулгүй байдлын шалгалт 
боловсролын байгууллагуудыг 
сэрээсэн. тогонд цохиулж 
хүү хэд эндсэний дараа эрчим 
хүчний салбарынхан “цочиж” 
хөдөлгөөн өрнүүлэх жишээний 
үйл явдлууд шилээ даран үргэл-
жилсэн нь саяхан. төрийн алба-

ны энэ мэт “орсон борооны 
араас цув нөмөрдөг” арга барил 
үргэл жилсээр байгааг салбар 
болгоноос харж болно.

нитх-аар үндэсний цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг 
хэлэлцэх үед ч гэсэн өрнөөд 
өнгөрсөн үйл явдлын араас ажил 
зохион байгуулж байгаа тухай 
ярьж л байна. Цэцэрлэгт хүрээлэн 
гурван сар бужигнаж хууль бус, 
стандарт зөрчсөн олон үйл явдал 
болж, зах замбараагаа алдсаных 
нь дараа хийж хэрэгжүүлээгүй 
ажлыг намрын сэрүү орж хүний 
хөл татрах цагаар эхэлж байх 
жишээний. дээр нь нэмээд соёл 
урлаг, аялал жуулчлал хариуцсан 
байгууллагуудыг олон нийтийг 
хамарсан арга хэмжээнүүд 
зохион байгуулахыг үүрэг болгож 
ч байх шиг. урагшаа харж, 

ирээдүйд гарах эрсдэлийг тооцож 
төлөвлөгөө гаргадаг болохоос 
өнгөрсөн цаг хугацааны араас 
зохион байгуулалт хийх нь хэр 
оновчтой “ноу хау” юм бол доо.

ниргэсэн хойно нь хашхирах 
бус эрсдэлийг урьдчилан харж 
хяналт, шалгалт хийж хэвшвэл 
төрийн бодлого голдрилдоо 
явахын гол үндэс байлтай. 
гэтэл төрийн сайд нь “одоо 
та нарыг очиж шалгана шүү” 
хэмээн ам мэдэн орилсны дараа 
шалгадаг жишиг тогтоож буй нь 
сайжрах бус хуурч, додомдохын 
эхлэлийг тавьж байна. Цаашлаад 
яам, агентлагийн удирдлагууд 
сармагчин лугаа дуурайн гэнэт 
шалгах бус урьдчилан зарладаг 
уламжлал халдварлавал төрийн 
албаны дампуурал тэр болох буй 
за.   

Шил архиа далдлаарай, 
ширээний бүтээлгээ солиорой

Гэнэтийн 
шалгалтыг 
урьдчилан зарладаг 
уламжлал 
тогтлоо

Соц нийгмийн 
согогийг 
шүүмжилсэн 
“Ховор 
хүмүүс” 
киноны 
“Шинэ халатаа 
өмсөөрэй, 
ширээний 
бүтээлгээ 
солиорой” 
хэмээн дарга 
нарыг угтдаг 
шиг жишиг энэ 
төрийн өнгөнд 
давтагдаж 
буй нь 
харамсалтай.
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З.Цэлмэг

“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.

РЕДАКц

ЗАР СУРТАлЧИлГАА

хАЯГ

цАхИМ хУвИлБАР

0 0 9 7 5

оюутан, сурагчдын хичээл 
эхэлж нийслэлийн замын 
түгжрэл хэд дахин нэмэгдлээ. 
томоохон уулзвар, зам бүрт 
замын цагдаа зохицуулалт хийж 
буй ч энд тэндгүй түгжрэлд 
бухимдсан иргэд.

автомашины хөдөлгөөнийг 
дугаараар хяз гаар лаж, зарим 
замыг өргөт гөж зассан ч 
автомашины тоо хэт их байгаагаас 
замын түгжрэл багасахгүй л 
байна. улаанбаатарын хамгийн 
их түгжрэлтэй хэсэг бол сургууль 
орчмын бүс. Ялангуяа, хотын 
төвд байрлалтай нийслэлийн 
23, 5, 3, 1 дүгээр сургууль болон 
“сант” сургуулийн орчимд 
замын хөдөлгөөн хамгийн их 
саатдаг. Мөн бЗд-ийн 14 дүгээр 
сургуулийн орчим сургууль 
эхлэх, тарах үед хүнд нөхцөл 
үүсдгийг улаанбаатар хотын 
замын хөдөлгөөний удирдлагын 
төвийн мэргэжилтэн хэлж байна. 
сүүлийн жилүүдэд яармагийн 
зам дагуу “British school of Ulaan-
baatar”, 41 дүгээр сургууль болон 
бусад сургууль орчмын бүсэд 
түгжрэл ихээр үүсдэг болжээ. 
үүний шалтгаан нь эцэг эхчүүд 
хүүхдүүдээ сургууль, цэцэрлэгт 
нь автомашинаар хүргэж өгөх. 

“тэд машинаа заавал тухайн 
сургуулийнх нь ойролцоо эсвэл 
дэргэд тавих гэж зүтгэдэг. 
үүнээс шалтгаалаад замын 
хөдөлгөөнд саатал учирдаг. 
автомашинтай яваа эцэг, эхчүүд 
зам бөглөж зогсдог, алхаад 
орчих газарт залхуурдаг. Зам 
таглаад хэдхэн секунд зогсоход 
замын хөдөлгөөнд хэчнээн их 
саад учруулдгаа тэд мэддэг-
гүй” гэж улаанбаатар хотын 
замын хөдөлгөөний удирдлагын 
төвийн олон нийт, сургалт 
судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн 
х.гансүх хэлэв. уг нь үүнийг 
шийдэх олон улсад ч хэрэглэдэг, 
манайд ч хэрэгжиж буй шийдэл 
бий.

хэрвээ сургууль, цэцэрлэгүүд 
бүгд хүүхдийн автобустай 
болчих вол замын түгжрэл 

Улсын төсвөөс 
жилд гурван 
сургуулийг л 
автобусаар хангадаг

Сургуулийн нэг автобус 
25-29 автомашиныг орлоно

152 өрхийн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж
гардууллаа

БНСУ-д хууль бусаар ажиллаж, 
амьдарч буй иргэдэд виз олгохгүй

УЛААНБААТАР БАйР СУУРЬ

нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
улаанбаатар хотын захирагч 
с.батболдоор ахлуулсан ажлын 
хэсэг схд-ийн 5, 6, 9-р хорооны 
өрхийн эрүүл мэндийн төвд 
ажиллаа. Энэ үеэрээ тус төвүүдэд 

нэн шаардлагатай байсан 
нярайн шарлалт хэмжих багаж, 
зүрх судасны даралт хэмжигч, 
амьсгалын замын эрхтэн цэвэрлэх 
насос зэргийг өгчээ. түүнчлэн 
нийслэлийн хэмжээнд үйл 
ажил лагаа явуулдаг 152 өрхийн 
эрүүл мэндийн төвд нЗдтг, 
нийслэлийн Эрүүл мэндийн 
газраас 431 тоног төхөөрөмж 

олгосон байна. нийслэлийн Засаг 
дарга с.батболд “Энэ жил өрхийн 
эрүүл мэндийн төвүүдийн иргэдэд 
үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулах зорилт тавин 
ажиллаж байна. одоогоор төсвөөс 
байрны засвар үйлчилгээнд 15 
сая, тоног төхөөрөмжинд таван 
сая төгрөг зарцуулаад байна” 
гэв.  

бнсу-д хууль бусаар амьдарч, 
ажиллаж буй гадаадын иргэд, 
ялангуяа бнхау-ын иргэдийг 
албан ёсны визтэй болгоно гэж 
их хэмжээний мөнгө залилсан 
гэмт хэрэг удаа дараа бүртгэгджээ. 
үүнтэй холбоотойгоор бнсу-ын 
Цагаачлалын албанаас мэдэгдэл 
гаргалаа. уг мэдэгдэлд “бнсу-
ын Засгийн газар хууль бусаар 

ажиллаж, амьдарч буй иргэдийг 
эх оронд нь албадан буцаахаар 
ажиллаж байгаа. харин тэдэнд 
ямар нэг байдлаар виз, эсвэл 
зөвшөөрөл олгох зэрэг асуудал 
огт байхгүй” хэмээн дурджээ. Мөн 
хуурамч мэдээлэл тарааж, залилан 
хийсэн этгээдүүдэд хуулийн дагуу 
хатуу арга хэмжээ авна гэдгийг 
албаныхан онцлов.  

 Б.Батдорж / ЗГМ©

Ч.Дүйриймаа
ЗГМ

амтай байхаар төлөвлөсөн байдаг. 
харин өнөөдөр хүн ам 1.4 саяд 
хүрч, тэр хэрээр автомашины тоо 
ч өссөөр байна. нийслэлд жил 
бүр 65 мянга орчим автомашин 
нийслэлд нэмэгдэж буй. уг нь 
1000 хүнд ногдох автомашины 
тоо 30-аас дээшгүй байх ёстой 
гэсэн үзүүлэлт байдаг. хэрэв 
нэг хүнд ногдох автомашины 
тоо 30-аас дээш болвол тухайн 
хотын автомашинд хязгаарлалт 
хийх болон нийтийн тээврийн 
хэрэгсэлд давуу эрх олгох 
зэрэг арга хэмжээ рүү шилдэг. 
харин улаанбаатар хотын 
хувьд энэ үзүүлэлтийг хэдийн 
давсан. тиймээс нийслэлийн 
бүх сургууль, цэцэрлэгийг 
зориулалтын автобусаар хангах 
нь замын түгжрэлийг бууруулах 
хамгийн хялбар шийдэл байж 
болох юм.   

ТЕнДЕР ШАлГАРУУлАлТын нЭР: “Чингэлтэй дүүргийн 14, 15, 16 дугаар 
хороодод хяналтын камер шинээр суурилуулах”
ТЕнДЕР ШАлГАРУУлАлТын ДУГААР: ЧДХААА А18/048

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь эрх бүхий 
тендерт оролцогчдоос “Чингэлтэй дүүргийн 14, 15, 16 дугаар хороодод 
хяналтын камер шинээр суурилуулах” ажлыг гүйцэтгэх битүүмжилсэн 
тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг 2018 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 10 цаг 00 
минутаас өмнө Чингэлтэй дүүрэг IV хороо Ж.Самбуугийн гудамж -16 
Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байр, 511 
тоот. Худалдан авах ажиллагааны албаны өрөө гэх хаягаар ирүүлнэ.

Тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 100 000 /
нэг зуун мянга/ төгрөгөөр худалдаж авна. Төлбөрийг Чингэлтэй дүүргийн 
Худалдан авах ажиллагааны албаны Төрийн сан банкин дахь 100200751009 
тоот дансанд тушаана.

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг 
хангасан байна. Үүнд:
1. Борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ: Сүүлийн 2 жил /2016, 2017/-
ийн дундаж нь 350 000 000 /гурван зуун тавин сая/ төгрөгөөс багагүй байна.
2. Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын туршлагын талаар 
мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил /2016, 2017/

багагүй буурна. сурагчдын 
автобус 25-29 хүүхдийн 
суудалтай байх стандарт бий. 
тиймээс хүүхдээ хүргэж өгөх 
байсан төдий тооны эцэг, эхчүүд 
замын хөдөлгөөнд оролцолгүй 
үлдэнэ гэсэн үг. 

уг нь улсаас цэцэрлэг, сургуу-
лиудыг хүүхдийн автобустай 
болгохоор төсөв баталдаг. гэхдээ 
жилд ердөө гуравхан сургуулийг 
л автобустай болгодог. Энэ 
жилийн хувьд ч мөн гурван 
сургуулийг автобустай болгохоор 
400 сая төгрөг төсөвлөжээ. 
гэхдээ одоогоор аль сургуульд 
олгох нь тодорхой болоогүй, 
судалж буй аж.  нийслэлд 251 
сургууль, 670 цэцэрлэг үйл 
ажиллагаагаа явуулж байгаагаас 
53 сургууль,  хоёр цэцэрлэг л 
хүүхдийн автобустай байна. 
өнгөрсөн хугацаанд 123 

автобус давхардсан тоогоор 5376 
суралцагчийг сургууль, гэрийнх 
нь хооронд зөөжээ. төрийн 
өмчийн бус сургуулиудыг эс 
тооцвол нэг сургуульд нэг л 
автобус ногдож байна. 

харин схд-ийн “хобби” 
сургууль хамгийн олон буюу 
13 автобустай сайн жишээ бий. 
тус сургуулийн сурагчдын 

автобусууд хичээл тарах 
болон эхлэх цагаар 12 чиглэлд 
үйлчилдэг юм байна.

нийслэлийн боловсролын 
газар,  нийслэлийн тээврийн 
газар болон нийслэлийн Замын 
Цагдаагийн газар хамтран 
хүүхэд тээвэрлэх автобусны 
үйлчилгээнд хяналт, шалгалт 
хийдэг. Энэ жил шалгалтад 
нийслэлийн долоон дүүргийн 
40 сургуулийн 73 автобус 
хамрагдсаны 46 нь тэнцэж 
зөвшөөрөл авчээ. харин 26 
автобус нь өнгө болон бусад 
зөрчлийн улмаас тэнцээгүй 
үлдсэн аж. Эдгээр автобуст 
зөрчлөө арилгах шаардлага 
тавьсан бөгөөд энэ сарын 13, 
14-нд ахин шалгалтахаар болжээ.

нийслэлийн боловсролын 
газрын эрүүл ахуй, аюулгүй 
байдлын хяналт, шинжилгээ, 

үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 
б.Энхтайван “сургууль, 
цэцэрлэгүүд хүүхэд тээвэрлэх 
автобустай байх шаардлагатай 
ч стандартад нийцээгүй автобус 
ашиглаж болохгүй. хамгийн гол 
нь хүүхдийн аюулгүй байдлыг 
хангасан байх ёстой. MNS 
6440:2014 стандартын дагуу 
сургууль, цэцэрлэгийн автобус 
шар өнгөтэй байх хэрэгтэй. 
автобус шар өнгөтэй байснаар 
бусад өнгөнөөс 22 хувиар илүү 
хүмүүсийн анхаарлыг татдаг 
учраас ийм шаардлага тавьдаг. 
Мөн 12-оос доош жилийн 
настай автобусыг зөвшөөрдөг 
гэх мэт шаардлагууд бий. Энэ 
стандартад тэнцэх эсэхээс 
шалтгаалан автобусны тоо жил 
бүр өөр өөр байдаг” гэсэн юм.

улаанбаатар хотыг 1975 онд 
анх байгуулахдаа 500 мянган хүн 

Нийслэлд 251 
сургууль, 670 
цэцэрлэг үйл 
ажиллагаагаа 
явуулж 
байгаагаас 
53 сургууль,  
хоёр цэцэрлэг 
л хүүхдийн 
автобустай 
байна.
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3. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн 
хэмжээ: 150 000 000 /нэг зуун тавин сая/ төгрөгөөс багагүй байна. 
 
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 
Сүүлийн 2 жил /2016, 2017/
Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл: 
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос олгодог:
“Б” ангилал: Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

Тендерийн хамт 7 500 000 /долоон сая таван зуун мянга/ төгрөгийн 
дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 
2018 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 10 цаг 15 минутанд нээнэ.

Гадаадын этгээд: Оролцох эрхгүй
Дотоодын давуу эрхийн зөрүү: Тооцохгүй
 
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх 
хаягаар авч болно: 

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, IV хороо, Ж.Самбуугийн 
гудамж-16, нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын 

газрын байр, худалдан авах ажиллагааны алба 511 тоот өрөө,
Утас : 70110769

Ч.Дүйриймаа
ЗГМ

Шар өнгө бусад 
өнгөнөөс 22 
хувиар илүү 
хүмүүсийн 

анхаарлыг татдаг



бай сан. нийт ирсэн дуудлагад 
анализ хийж, хүүхдийн эсрэг 
хү чир хийлэл хаана хамгийн 
их үйлдэгдэж байна вэ гэдгийг 
судалсан. гэр бүлийн орчин 
хам гийн эхэнд бичигдэж байна. 
үүний дараа боловсрол, сургуу-
лийн орчин, эрүүл мэндийн орчин 
орсон. суманд болсон бэлгийн 
хү чирхийллийн хэргийн анхны 
үзлэгийг хийсэн эмч 108 утсанд 
мэдэгдэлгүй өнгөрөөж байна. 
хүчирхийлэлд өртсөн тавдугаар 
ангийн хүүхэд долоон сартай 
жирэмсэн болж, Эх нялхас дээр 
ирсний дараа мэдэх жишээний. 

бүх эрүүл мэндийн төв дээр 

нийгмийн ажилтан бий. гэтэл 
тэд юу хийхээ мэдэхгүй сууж 
байна. тэд яагаад суманд нь 
байгаа тураалтай, өсөлтийн 
хоцрогдолтой хүүхдэд кэйс нээх 
ёстойг мэдэхгүй сууж байна вэ. 
Кейс нээх гэдэг нь эмчээр яривал 
өвчтөний түүх, цагдаагаар яривал 
хувийн хавтаст хэрэг гэсэн үг. 
гэтэл үүнийг жинхэнэ ёсоор нь 
бүрдүүлж ажилладаг нийгмийн 
ажилтан маш ховор. сургуулийн 
нийгмийн ажилтнуудын 60-70 
хувь нь мэргэжлийн бус хүмүүс. 

гэхдээ юм бүхнийг харлуулж 
болохгүй. сайн ажиллаж бай гаа 
Засаг даргаар ахлуулсан хам-
тарсан баг байна. Жишээ нь, 
баян хонгор аймгийн баянцагааны 
хам тарсан баг 42 хүнийг архинаас 
гаргасан байна. Мөн сэлэнгийн 
Ман дал сумын хамтарсан баг 
хөгжлийн бэрхшээлтэй, амьд-
ралын боломж тааруу иргэдийг 
орон байраар хангах ажлыг 
жил бүр хийж байна. Энэ бол 
хамтарсан багийнхан ажил үүргээ 
ойлгосон байна гэсэн үг. 

-Хамтарсан багийг иргэд 
харьцангуй сайн мэддэг, авах 
ёстой үйлчилгээгээ нэхдэг болж. 
Гэвч хамтарсан багийн чадавх 
хангалтгүй байгааг таны яриа 
бас бидний авсан мэдээлэл ч 
нотолж байна?

ЗГМ: Зочин
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Хүүхэд хамгаалал, 
хүүхдийн аюулгүй 
байдалтай хол
боотой 180 гаруй 
стандарт бий

“Хүүхдийн эрх хамгаалал төв” 
ТББын захирал Д.Ундраатай 
хүүхэд хамгааллын өнөөгийн 
байдал, хууль дүрэм анхан 
шатандаа хэрхэн хэрэгжиж 
байгаа талаар ярилц лаа. Тэрбээр 
өмнө нь хүүхдийн тусламж 
үйлчилгээний утас 108ын 
захирлаар ажиллаж байв. 

-Золгүй тохиолдлын улмаас 
амиа алдсан, гэмтэж бэртсэн 
хүүхдийн тоо жил ирэх тусам 
нэмэгдэж, олон нийтийг бухим-
дуулж байна. Зарим нь үүнийг 
хууль эрх зүйн орчинтой холбон 
тайлбарладаг. Энэ чиглэлээр 
олон жил ажиллаж буй та ямар 
байр суурьтай байдаг вэ? 

-2017 онд 261 хүүхэд гаднын 
шалт гаант нөлөөллийн улмаас 
нас барсан. харин энэ оны 
эхний зургаан сарын байдлаар 
дээрх шалтгаанаар 151 хүүхэд 
нас бараад байна. нэг ёсондоо 
томчууд бидний, төрийн байгуул-
лагуудын ажил үүргээ сэтгэлээсээ 
хийгээгүйн төлөөсийг ийм олон 
хүүхэд амссан байна. 

Монгол улс нүб-ын хүүхдийн 
эрхийн конвенцид 1990 онд нэгд-
сэн. ингэснээр насанд хүрсэн 
хүн бүр, Засгийн газар, бүх сал-
барын байгууллага хүүхдийн 
аюулгүй байдлыг хамгаалах 
үүрэг хүлээсэн. гэтэл бид гэр бүл, 
хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 
газар (гбхЗхг) гэсэн ганц 
байгууллага руу дайрч, тэднээс 
ажлын үр дүн нэхээд байдаг. 

Монгол улсад 7000 гаруй стан-
дарт байна. үүн дотор хүүхэд 
хам гаалал, хүүхдийн аюулгүй 
бай далтай холбоотой 180 гаруй 
бий. Эд гээрийг хувь, хувьсгалын 
бүх л бай гууллагад мөрдүүлж 
байж Мон гол улс хүүхдээ хам-
гаалж чадна. 

уих-ын эмэгтэй гишүүд са-
наач лан хөөцөлдсөний ачаар 2017 
онд хүүхэд хамгааллын зардлыг 
таван тэрбум болгон нэмэгдүүлж 
чадсан. үүн дээр нэмээд 1.4 
тэрбумыг улсаас төсөвлөөд өг-
чихсөн. гэхдээ энэ 6.4 тэрбум 
төг рөг хангалттай хүрч байна уу 
гэвэл үгүй. нүб-ын хүүхдийн 
сангийн хийсэн судалгаагаар 
Монголын 1.1 сая хүүхэд, тэр 
дундаа эрсдэлт нөхцөлд амьдарч 
байгаа 200 мянган хүүхдийг 
бүгдийг хамгаалъя гэвэл 22 
тэрбум төгрөг шаардлагатай гэж 
гарсан. 

-Шаардлагатай санхүү-
жил тийн дөрөвний нэгийг 
олгоод байгаа юм байна. Энэ 
мөнгийг үр дүнтэй зарцуулахад 
хамтарсан баг болон анхан 
шатны нэгж хэр зэрэг ажиллаж 
байгаа бол?

-гбхЗхг төсөвлөж өгсөн 
мөн гөндөө тааруулаад тодорхой 
хэмжээний ажил хийж байна. 
гэтэл сум, баг, хороодод хүрч 
ажил лах хөл байдаггүй. аймгуу-
дад хүүхдийн асуудал хариуцсан 
2-3 мэргэжилтэн л бий. баян-
өлгий аймаг гэхэд 100 гаруй 
мянган хүнтэй, үүний 40 мянга 
орчим нь хүүхэд. гэтэл хүүхэд 
хамгааллаар ажилладаг хоёрхон 
мэргэжилтэнтэй. 

Монгол улсын Засгийн газар 
хүүхэд хамгааллын чиглэлээр 
хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх 
чиглэлээр багагүй ажил хийсэн. 
тухайлбал, 2016 оны хоёрдугаар 
сард хүүхдийн эрхийн хууль, 
хүүхэд хамгааллын тухай хууль 
баталж, дагаж мөрдөх дүрэм 
журам, хөтөлбөр үндсэндээ 
гүйцэж байна. гэхдээ эдгээрийг 
хэрэгжүүлэх ёстой яам, агентлаг, 
анхан шатанд байгаа сумын Засаг 
дарга, итх, хамтарсан баг гэж 
нэрлээд байгаа хуулиар үүрэг 

Эрсдэлд ойрхон 200 мянган 
хүүхэд байна

ГБХ-ийн
гэмт
хэргийн
тоо

ГБХ-ийн
зөрчлийн
тоо

ХБ-т 
хүргүүлсэн 
албан 
бичгийн тоо

ХБ-аар 
үйлчилгээ 
үзүүлсэн 
гэр бүлийн 
тоо

Сэтгэл зүйн 
зевлөгөөнд 
хамрагдсан 
хүний тоо

Аюулгүй 
байдлын 
хамгаалалт 
авсан хүний 
тоо

Нийгмийн
халамжийн 
үйлчилгээнд 
хамруулсан 
хүний тоо

Хүүхэд 
хамгааллын 
үйлчилгээнд 
хамрагдсан 
хүүхдийн тоо

Эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээнд 
хамрагдсан 
хүний тоо

Эрх зүйн 
зөвлөгөө 
авсан хүний 
тоо

Холбон 
зуучлах 
үйлчилгээнд 
хамрагдсан 
хүний тоо

2018 оны 
I улирал

1960 4186 590 1548 1739 369 699 1381 439 1850 598

2018 оны 
II улирал

1430 2517 256 758 799 243 417 464 295 557 407

Нийт 3390 6703 846 2306 2538 612 1116 1845 734 2407 1005

ГЭР БҮлИЙн хҮЧИРхИЙллИЙн хохИРоГЧДоД ҮЗҮҮлСЭн ҮЙлЧИлГЭЭнИЙ Тоо

Хүүхэд гэмтээх 
аюултай нөхцөл 

байдлыг 108 утсанд 
мэдэгдээрэй

хүлээсэн нөхдүүдийг ажиллуулах 
механизм дутагдалтай. хамтарсан 
багийг зангидаж ажиллах 
ёстой Засаг даргынх нь мэдлэг 
боловсрол дутаад байна. 

-Та тодорхой жишээтэй 
хэлэхгүй юу?

-“хүүхдийн эрх хамгаалал төв” 
хагас жилийн хугацаанд 300 гаруй 
хамтарсан багийг чадавхжуулах 
ажил хийлээ. 

хүүхдийг аливаа эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэхэд иргэн 
бүрийн үүрэг оролцоо чухал. 
Жишээ нь, ил задгай цахилгааны 
утас, онгорхой нүх зэрэг хүүхэд 
гэмтээж магадгүй аюултай нөхцөл 
байдлыг харсан бол хүүхдийн 
тусламжийн 108 утсанд мэдэгдэх 
хэрэгтэй. 108 утас зөрчлийг цааш 
холбогдох газруудад дамжуулдаг. 
Энэ ажлыг зөвхөн төрийн албан 
хаагчдад даатгаж орхиод байвал 
хэзээ ч шийдэгдэхгүй.

МхЕг-ын даргын 2017 оны 
арваннэгдүгээр сарын 1-ний 
а179 тоот тушаал байна. Энэ ту-
шаалын дагуу сургалт, хүмүүж-
лийн байгууллагууд эрүүл ахуй, 
халдвар хамгаалал, гад на тохи-
жилтын дүрмийг мөр  дөх ёстой. 
өнгөрсөн зун сургуу лийн хаа 
хөлбөмбөгийн тал байн хаалганд 
хүүхэд даруулж үхсэнийг та бүхэн 
мэдэж байгаа. хэрэв сургуулийн 
удирдлага МхЕг-аас гаргасан 
дүрэм журмаа мөрдөж ажилласан 
бол нэг хүүхэд амь насаараа 
хохирохгүй байлаа. нөгөө талаар 
мэргэжлийн хяналтын газрын 
хүүхэд хамгаалсан байцаагч нь 
баталсан журмынхаа чиглэлээр 
хэдэн сургууль, цэцэрлэгийг 
хянасан юм бэ. Журмаа хэрэг-
жүүлэх ажлыг огт хийгээгүй л 
байхгүй юу. 

би сая сүхбаатар аймгийн сур-
гуулиудын нийгмийн ажилтан, 
дотуур байрны багш нарт сургалт 
хийгээд ирлээ. Энэ журмаа мэ-
дэхгүй байна. Энэ мэтээр салбар 
хоорондын уялдаа холбоо манай 
төрд маш их дутагдаж байна.  

Монгол улс хүүхэд хамгааллын 
чиглэлээр аян, зөвлөгөөн, хурал 
олныг хийж байгаа. гэвч гарсан 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт 
тавих, явцын үнэлгээ хийх ажил 
орхигдсон. аль нэг сумын Засаг 
даргатай уулзахад малын тоо 
толгой, хорогдлыг цээжээрээ 
мэдээд байна. тэгсэн хэрнээ 0-17 
насны хэдэн хүүхэд суманд нь 
байгааг мэддэггүй. тэр суманд 
тураалтай хүүхдүүд байна. 
төрөлхийн тэмбүүтэй хүүхэд 
гурав, дөрвөөрөө төрж байна. Энэ 
асуудалд хэн хяналт тавьж ажил-
лах ёстой юм. нийгмийн бод-
логын түшмэл гээд байгаа төрийн 
захиргааны албанд мэргэжлийн 
нийгмийн ажилтан, гэр бүл суд-
лаач хүмүүсийг тавихгүй бол 
хүүхэд хамгааллын ажил анхан 
шатан дээрээ явахгүй байна.

-Нийгмийг хамгийн их 
бухимдуулж байгаа хэрэг 
бол хүүхдийн эсрэг бэлгийн 
хүчирхийлэл. Ар араасаа гарсан 
аймшигт хэргүүдийн дараа дээр 
дооргүй бага ч атугай хөдөлж 
эхэллээ. Үр дүн хэр байна вэ?

-та бүхэн санаж байгаа, ой 
найман сартай эрэгтэй хүүхэд 
хүчирхийлүүлсний дараа хүмүүс 
талбай дээр жагсаад бөөн юм 
болсон. харин одоо энэ та лаар 
ярьж байгаа хүн байна уу. Жаг саа-
лын үр дүн юу байв, энэ чиглэлээр 
авч хэрэгжүүлсэн ажил байна уу. 
гэтэл одоо бэлгийн хүчирхийлэлд 
өртсөн хүүхдийн нөхөн сэргээх 

тогтолцооны хувьд эрх зүйн 
орчин тодорхой хэмжээгээр 
бүрдээд явж байна. харин үүнийг 
анхан шатанд хэрэгжүү лэх 
үүрэгтэй нөхдийг чадавх жуу лах 
зайлшгүй шаардлагатай байгаа 
нь үнэн. Юу хийх ёстойгоо ч 
ухаараагүй хорооны Засаг дарга 
дэндүү олон байна. бид өнгөрсөн 
жил 609 хамтарсан багийн 4800 
гаруй гишүүнд сургалт хийсэн. 
гэтэл энэ жил аймгуудаар явахад 
сургалтад суусан хүмүүсийн 60 
хувь нь өөрлөгдчихөж. тэгэхээр 
энэ ажил үр дүнд хүрэхгүй байна. 
тиймээс төрийн албан хаагчдын 
тогтвортой байдалд анхаарч 
туслаач ээ гэж л хэлмээр байна. 

гэмт хэргээс урьдчилан сэр-
гий лэх зөвлөл гэж хЗдхЯ-нд 
бий. би буруу сонсоогүй бол 
ул саас 1.8 тэрбум төгрөгийг энэ 
зөв лөлд хуваарилж өгсөн гэсэн. 
хуульд зааны дагуу гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зөв лөл 
хамтарсан багуудыг удирдлага, 
арга зүйгээр хангах ёстой. гэмт 
хэргээс урьдчилан сэр гий лэх 
салбар зөвлөлийн дарга нь айм-
гийн итх-ын дарга, дэд дарга нь 
сумын итх-ын дарга нар байдаг. 
харин тэд хүүхэд хамгааллын 
чиг лэл рүү огт орохгүй байна. 
ийм үүрэгтэйгээ ч мэддэггүй хүн 
олон бий. 

-Хүүхэд хамгааллын тухай 
хуульд засаж сайжруулах зүйл 
юу байна вэ?

-Монгол улс 1990 онд хүүхдийн 
эрхийн конвенцид нэгдэн орсноор 
хүүхэд хамгааллын хуультай 
болох шаардлага тулгарсан. 
ин гээд 1996 онд анхны хуулиа 
ба тал сан юм. гэхдээ энэ хууль 
тунхагийн шинжтэй, хэн юу 
хийж, хариуцлагыг хэн үүрэх нь 
то дор хойгүй байсан. тиймээс 
2016 онд хүүхдийн эрхийн тухай 
хууль, хүүхэд хамгааллын тухай 
хуу лийг баталсан. хүүхдийн эр-
хийн тухай хууль нь нэлээд сайн 
үүрэг жүүлж, эцэг эх, төрийн 
байгууллагууд юу хийх ёстойг 
тодор хой зааж өгсөн. харин 
хүү хэд хамгааллын хууль нь 
илүү процессын шинжтэй. би 
хувьдаа хүүхэд хамгааллын 
хуульд сум, баг, хамтарсан багт 
ажиллах бүтэц, албан тушаалтныг 
тодорхой зааж өгөх хэрэгтэй 
байж гэж боддог. Жишээ нь, 
гбхЗхг-ын бүтцийг тусгасан 
хууль алга.  

Г.Баярсайхан
@bayarsaikhanZGM

С.Батсайхан / ЗГМ©

төв Монголд байхгүй хэвээр. 
харин муу хэлэгддэг төрийн бус 
байгууллагынхан л хүчирхийлэлд 
өртсөн хүүхдэд тусалж байна. 

сая Ерөнхийлөгч хүүхэд 
хамгааллын чиглэлээр ажилладаг 
төрийн байгууллага, хүний 
эрхийн комиссынхныг дуудаж 
уулзлаа. Энэ үеэр сүүлийн хоёр 
жилд бага насны 298 хүүхэд 
бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 
тухай ярьж байна. Зөвхөн 
2017 онд 245 хүүхэд бэлгийн 
хүчирхийллийн золиос болжээ. 
нэг аймагт л гэхэд энэ төрлийн 
гэмт хэрэг 30, 40 гарсан тохиолдол 
байна. Эдгээр хүүхдэд нөхөн 
сэргээх ямар үйлчилгээ үзүүлсэн 
нь бүрхэг. хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдэд тусламж үйлчилгээ үзүү-
лэхэд шаардлагатай төсөв мөн-
гийг сангийн яам одоог хүртэл 
батлахгүй байгаа нь харам салтай. 

уих-ын гишүүд хүүхэд хам-
гааллын асуудалд анхаарлаа 
хандуулж эхэлсэнд баярлаж 
байна. гэхдээ хүүхэд хамгаалал 
бол салбар бүрийн уялдаа холбоо 
шаардсан ажил. хнхЯ, боаЖЯ, 
ЗтхЯ, уухүЯ хүртэл тодорхой 
үүрэг хүлээсэн байгаа шүү дээ. 
бхЯ гэхэд дэргэдээ “тэмүүжин 
өрлөг” гээд ерөнхий боловсролын 
сургуультай. олон мянган эмэгтэй 
алба хаагчтай. Мөн хилчдийн үр 
хүүхэд гээд хил дээр амьдардаг 
олон хүүхэд бий. гэтэл бүхэл 
бүтэн яам хүүхэд, эмэгтэйчүүд 
хариуцсан мэргэжилтэнгүй байна. 

гбхЗхг-т хүүхдийн асуудал 
хариуцсан зургаахан хүн бий. тэд 
нэг сая гаруй хүүхдийн асуудлыг 
хариуцах үүрэгтэй. аймаг, дүүрэг 
дээр ч ялгаагүй, нэг юм уу хоёр 
хүн л байдаг. хнхЯ-нд хүүхдийн 
асуудал хариуцсан ганцхан 
мэргэжилтэн бий гээд бод доо. 

-Хуулийг хэрэгжүүлэх үүрэг-
тэй албан тушаалтнуудын сэт-
гэл дутаад байна гэж таны 
ярианаас ойлголоо...

-Яг үнэн. хүүхдийн хүчир-
хий лэл, хамгааллын чиглэлээр 
ажиллахад хүмүүсийн сэтгэлийн 
хандлага хамгийн чухал. сум, 
хороо, анхан шатан дээр очиход 
“Мөнгөгүй болохоор ажил хийж 
болохгүй байна” гэсэн шалтаг 
хэлдэг. гэтэл зарим хамтарсан 
баг мөнгөгүй хэрнээ сэтгэлээрээ 
ажиллаад, үр дүнд хүрээд байна. 

би өөрөө хүүхдийн тусламжийн 
утас 108-ын даргаар ажиллаж 

ГБХЗХГ©
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үйлчлүүлэгчдэдээ дарамт, шахалт 
үзүүлэхийг хүсдэггүй. би тэднийг 
манай хаалгаар аз жаргалтай, сэтгэл 
хангалуун гараасай гэж хүсдэг. 

гэвч ширүүн өрсөлдөөний 
улмаас тааламжтай үнэ тогтоох 
боломжгүй учир бусад зочид 
буудал, тэр дундаа сүлжээнийхээ 
зочид буудлуудынхаа өмнөөс 
харамсаж явдаг. хөгжиж буй 
орнуудад найз нөхөд, танил талаа 
түшиглэх явдал түгээмэл. хэрэв 
танил тал нь Ерөнхий сайд эсвэл 
Ерөнхийлөгчийн суудалд заларвал 
мөнгөтэй болох завшаан олдоно.

тэдгээр дүр эсгэгчдийн нэг 
хүсэл бол тансаг зэрэглэлийн 
зочид буудал барих. улмаар 
мөнгийг ус шиг урсгаж, угаалгын 
өрөөг алтан цоргоор чимэх мэтийн 
зүйлд зарцуулна. хэнд ч хэрэггүй 

үйлдэл. тэд үүндээ миний зар-
цуулдгаас хоёр, гурав дахин их 
зардал гаргадаг. Shangri-La зочид 
буудлууд таван одтой зочид 
буудлын шаардлагад нийцэхүйц 
ухаалаг тохижилттой болохоос 
хэт чамин эсвэл гялгар биш. би 
мөрөөдлийн цайз бүтээдэггүй.

Shangri-La-ийн гол онцлог бол 
эзэд нь өөрсдөө удирдлагаа атгадаг. 
би мэргэжлийн менежерүүдийг 
үгүйсгэх гэсэнгүй. гэхдээ бид 
эздийн шаардлага, зорилго болоод 
менежментийн багийн зорилгын 
нарийн ялгааг гаргасан. тиймээс 
би эртнээс зочид буудал бүрт 
бодлогын хэрэгжилт шалгах 
хороо байгуулсан. тус хороонд 
буудлын ерөнхий менежер болон 
эзэмшигч талын нэг, хоёр хүн 
багтдаг. хэрвээ ажил үүргээ зөв 
гүйцэтгэвэл менежмент болон 

эзэмшигч тал хоёул зөвхөн зочид 
буудлыг сайжруулахын төлөө 
хамтран ажиллах юм...

би сингапур дахь Shangri-La-
ийн туЗ-ийн хурал дээр байнга 
хэлдэг зүйлээ энд хэлэхийг хүсэж 
байна. “бид гурван зүйлийг 
дараах дарааллын дагуу хийж 
гүйцэтгэх хэрэгтэй. Зочид бууд-
лын ажилтнууддаа санаа тавих, 
зочдоо халамжлах, хувьцаа 
эзэмшигчдээ анхаарах”. Яагаад 
зочдоо нэн тэргүүнд тавихгүй 
байгаагийн шалтгааныг товчхон 
тайлбарлая. Эзэмшигчийн хувьд 
бид ажилтнуудаа урамшуулах, 
өөрсдийгөө харамч, хувиа хичээ-
сэн эзэд биш гэдгээ харуулах 
үүднээс тэднийг зүй ёсоор анхаарч 
халамжлах үүрэгтэй. Эзэн, дарга 
гэсэн захирангуй байр сууринаас 

бус, харин байгууллагын ёс зүйн 
дагуу ажилчдадаа хүнлэг энэрэнгүй 
хандаж үлгэр жишээ үзүүлснээр 
тэднийг урамшуулж, зочид 
гийчид, харилцагчдад дээд зэргийн 
үйлчилгээ үзүүлэх урам зориг өгдөг. 
хэрэв бүхнийг ухаалгаар гүйцэтгэж 
чадвал хувьцаа эзэмшигчдэдээ 
өндөр ашиг өгч чадна. 

Shangri-La-гийн бүх төсөл урс-
галаараа амжилттай хэрэгждэг 
гэвэл худал хэлсэн болно. дөр вөн 
жишээ дурдахад бангкок дахь эхний 
төсөл амжилттай хэрэгжсэн бол 
токиогийн төсөл огт хэрэгжээгүй. 
сөүл дэх төслийн хувь заяа үнэхээр 
таагүй эргэсэн. харин үүний дараа 
Мьянмарын төсөлд цаг хугацаа 
шаардагдсан билээ. 

ТАЙЛАНД
би бангкокт зочид буудал 

барихыг хүссэн юм. 1970-аад оны 
сүүлчээр эртний танил анг тун 
Чю маань автобусны төв буудлын 
ойролцоо хэсэгхэн газрыг надад 
санал болгосон юм. тухайн үед 
тайланд улс аль хэдийнэ 45 сая 
гаруй хүн амтай болон байв. харин 
бангкок бол автобусаар бүх чиглэлд 
хүрэх нийтийн тээврийн төв билээ. 
тиймээс бангкокийн автобусны 
буудал асар том цогцолбор байсан, 
одоо ч байгаа. би тун Чюгийн 
хамт газар үзэхээр очсон юм. 
улмаар элсэн чихэр үйлдвэрлэгч, 
хуучны танил, талийгаач сури 
асдаторныг дуудаж, өнөөх газрын 
дуудлага худалдаанд хамт оролцов. 
би сурид өөрийг нь хэчнээн их 
хүндэлдэг болоод энэ газрыг 
авахыг ямар их хүсч байгаагаа 
хэлээд хувь эзэмшигчээр нэгдэх 
санал тавилаа. сури бол миний 
мэдэх хамгийн мундаг тайланд 
бизнесмэнүүдийн нэг. Миний 
хүслийг сонсоод тэр “роберт, би 
бангкокийг алган дээр тавьсан мэт 
мэднэ. тэнд зочид буудал бүү барь. 
утаа униар ихтэй, чимээтэй газар, 
яг л там гэсэн үг. Яагаад заавал тэнд 
гэж? тэнд чинь гурван од хүрэх ч 
зочид буудал барих боломжгүй” 
гэж хэллээ. харин намайг “тэгээд 
хаана барих вэ?” гэж асуухад сури 

одоогийн Shangri-La зочид буудал 
сүндэрлэж буй Чао Фраяа голын 
эрэг дээрх газрыг танилцуулж, 
хөрөнгө оруулалт хийсэн юм. 

тиймээс заримдаа төслийн тал 
дээр эргэлзээ төрвөл өөрөөсөө илүү 
ухаалаг хүнтэй зөвлөлдөж, хамтран 
ажиллахыг санал болгох дээрх 
аргыг ашигладаг болсон. хэрвээ 
надад “Энэ чинь бүтэхгүй” гэж 
хэлбэл бүтэхгүй л гэсэн үг. Эцэст 
нь чи бусдын нүдээр зөв гарцыг 
олж харах болно.

ЯпОН
1980-аад оны эхээр Малайзын 

Nissin Sugar элсэн чихрийн үйлд-
вэрийн хамтрагч маань токиогийн 
далайн эрэг дээр Shangri-La 
зочид буудал барих санал тавив. 
Odaiba гэрэлт цамхгийн дэргэдэх 

тэр газар ууган хүү бьюд маань 
ихэд таалагдсаныг сонсоод би 
өөрийн биеэр танилцахаар токио 
руу явлаа. хотоос алс лагд мал, 
токиогийн Disneyland хүрэх 
замын дунд байрлах уг газарт 
эргэлзээ төрж, Японы архитектор 
шибатаг дуудаж санал бодлыг 
нь асуухад “Куок-сан, та яагаад 
заавал ийм үед зочид буудал барих 
гээд байгаа юм бэ? токиод үүсээд 
буй үнийн хөөсрөлт, инфляцаас 
шалтгаалан барилгын ажилчид 
өндөр шаардлага тавих болсон. 
өнөөдөр япон ажилчин дэлхийн 
хамгийн үнэтэй боловсон хүчинд 
тооцогдож байна. нэр хүндтэй ямар 
ч барилгын компани хямд өртгөөр 
барилга барих боломжгүй болсон. 
та одоо зочид буудал баривал хэзээ 
ч ашиг олохгүй” гэж шулуухан 
хэллээ. түүний яриаг хагас цаг 
гаруй анхааралтай сонс соны эцэст 
би хүүтэйгээ ярил цаад энэ төслийг 
цуцалсан юм. 

Энэ бүхнийг эргэн дүгнэхэд, 
1990-ээд онд Японы хэчнээн олон 
компани нэр төрөө хадгалахын 
төлөө “халуун ус руу үсэрснийг” 
ойлгож ядах зүйлгүй.

ӨМНӨД СОЛОНГОС
Миний дурдаж буй жишээ-

нүүдээс хамгийн түвэгтэй нь 1988 
оны сөүлийн олимпийн өмнө 
өмнөд солонгост хэрэг жүүлэх 
байсан төсөл юм. уг төслийг 
зуучилж өгсөн шибата бол 
Куала лумпур, бангкок, Коулун, 
сингапур, бээжин хотын Shan-
gri-La зочид буудлын архитектурын 
ажлыг хариуцсан хүн. нэг өдөр 
шибата над руу залгаж, солонгос-
Япон гаралтай Квак Ю Жи хэмээх 
хүн сөүл хотын төвд зочид буудал 
хамтран байгуулах хүсэлтэй 
байгааг дуулгалаа. 

накаяама хэмээх япон нэртэй 
Квак гэгч нь Японы доогуур 
зэрэглэлийн энтертайнмент болох 
слот-машин, пачинкогийн ачаар 
хөрөнгөжсөн хүн байв. шиба-
тагийн санал болгосон хүн учир 
би түүнд итгэсэн. 

накаяама надтай уулзахаар 

хонконгод ирсэн юм. Японоор 
муухан ярьдаг тул шибата түүний 
яриаг японоос англи хэл рүү 
орчуулж өгсөн юм. бид 50:50 хувь 
хамтран эзэмшихээр тохиролцсон 
бөгөөд энэ нь түүнд давуу эрх 
олгохгүй гэж тооцсон юм. Мэдээж 
би 51 хувь эзэмшихийг хүссэн ч энэ 
нь ёс зүйгүй явдал болно. 

Энэ төслийн төлөө би солонгос 
руу 10 гаруй удаа очсон. дөрөв, тав 
дахь удаагийн айлчлалын дараа би 
хүү бьюгээ төлөөлөгчөөр томилж, 
гурван долоо хоног тутамд нэг удаа 
төсөл рүү илгээж байв. гэвч манай 
хамтрагч Квак биднээр жинхэнэ 
наадах шиг болж, зөвхөн угаалгын 
өрөөний дизайныг шийдэхийн тулд 
5-6 цагийн турш маргалддаг байлаа. 
тэр баахан цаасан дээр зураглал 
сараачиж байгаад хэсэг хормын 

дараа базаж хаяад дахиад л шинээр 
зурна. арайхийн өдрийн хоолны 
цаг болж хэсэг завсарлаад ирэхэд 
эдгээр үйлдлээ ахиад л давтана. 

Эхэндээ би түүнийг бусдаас 
онцгой хүн юм хэмээн бодож, 
үйлдэл бүрийг нь хүлээн зөвшөөрч 
байсан. гэвч нэг өдөр тэсэлгүй 
“та чинь шибатаг архитектороор 
томилоогүй билүү?” гэж асуулаа. 
“ёстой үгүй” хэмээн түүнийг 
хариулахад бүх зүйл хөмрөх шиг 
болсон. үнэн хэрэгтээ тэр хүн 
шибатагаас өөрийг нь надтай 
танилцуулж өгөхийг гуйсан 
байв. үүнийхээ төлөө тэр хүн 
шибатагийн өмнө хариуцлага 
үүрэх ёстой байтал тайван гэгч нь 
надаас “шибатаг заавал ажил луу-
лах хэрэг байна уу?” гэж асуусан 
юм.

шибата бол зочид буудлын 
чиглэлээр мэргэшсэн, түүнийгээ 
баталсан архитектор хүн. тэр 
нөхөр дотроо ямар далд санаа 
агуулав? Магадгүй тэр шибатаг 
өөртөө үнэгүй ажиллуулах “хор 
найруулсан” байж болох юм. тэр 
хүн ийм замаар амьдрал туулсаар 
өдий зэрэгт хүрсэн байж болно. 
түүнд үнэгүй ажиллахад бэлэн 
солонгос архитекторууд байсан 
ч байж магадгүй. харин бидний 
зарчим бол “хэрэв чанартай 
үйлчилгээ хүсвэл тэр хэмжээгээр 
нь төл”. шибата бол олон зочид 
буудал дээр надтай хамтарсан хүн. 

Эцэстээ би ийм байдлаар цааш 
үргэлжлүүлж чадахгүйгээ мэд сэн. 
бүтэн хоёр жилийг ямар ч үр дүн-
гүй үрсэн байв. 1988 оны олимпоос 
өмнө амжиж, эхний 200-300 өрөөг 
(700 өрөөтэй байх ёстой) бэлэн 
болгохоор яаравчлуулж байхад 
төсөл сунжирсаар...

иймд би шибатагаар дамжуулан 
“бид цаашид ингэж ажиллаж 
болохгүй. ноён накаяама, тантай 
ярилцах гэж олон удаа оролдсоны 
эцэст бид энэ байдлаараа хаа ч 
хүрэхгүй юм байна гэдгээ ойлголоо. 
Энэ мөчөөс эхлэн би төс лөөс 
гарахаар шийдлээ” гэж хэлүүлтэл 
Квакийн царай хувьсхийж “та нар 
тэгж чадахгүй” гэж бувтнав.

Малайз гаралтай тэрбумтан 
Роберт Куок саяхан хэвлүүлсэн 
дуртгалынхаа нэг бүлгийг өөрийн 
байгуулсан ShangriLa Hotels 
& Resorts групптээ зориулжээ. 
Тэрбээр 1968 онд Сингапурын 
Орчард гудамжны хэсэгхэн газрыг 
худалдан авах гэрээний 10 хувийг 
эзэмшсэнээр хожим анхны Shan
griLa г сүндэрлүүлсэн түүхтэй. 
Өдгөө 94 настай, түүхий эдийн 
туршлагатай худалдаачин Куок 
тансаг зэрэглэлийн зочид буудлын 
үйлчилгээг ашигтай бизнес хэмээн 
харжээ. Үүгээрээ тэрбээр дэлхий 
дахинд бизнесийн өөр нэгэн цонх 
нээж өгсөн юм.

Зочид буудал гэлтгүй бүх сал-
барын бизнест ажилтан сонгон 
шалгаруулахад ур чадвар, үнэнч 
байдал, ачаалал даах чадвар гэсэн 
гурван үзүүлэлтийг анхаарах 
хэрэгтэй. Энэ гурвын аль нэг 
үзүүлэлт үгүй бол тэр хүнийг март.

Зочид буудал байгуулах явцад 
түүний жинхэнэ үнэ цэнийг 
унатал зардлаа танаж үл болно. 
сайн чанарын гантиг чулуу, сайн 
чанарын мод, чадварлаг барилгачин 
гэх мэт бүх зүйл өөрийн гэсэн үнэ 
цэнэтэй. хятадын эртний хэлц 
үгэнд “чанараа бууруул, барилгын 
материалаа тана” гэсэн байдаг. 
хэрэв та ингэх бол хамрынхаа 
үзүүрээс огтолж буйгаас ялгаагүй 
хэрэг болно. тухайлбал, хөгжиж 
буй зарим орны цементийн стандарт 
харьцангуй доогуур байдаг. Мэдээж 
та үүнийг хэрэглэхийг хүсэхгүй. 
Мөнгө хэмнэе гэвэл өртөг өсгөдөг 
үргүй зардлаас зайлсхийх хэрэгтэй. 
сайн ажилтан хөлслөхгүй бол 
танаас хумслах, эсвэл гаднын 
гэрээлэгч нартай хамсаж хөрөнгө 
шамшигдуулах магадлалтай. ийм 
зүйл байнга тохиолддог.

хэрэв та дэлхийн хамгийн хөл 
хөдөлгөөнтэй гудамжинд 800 
өрөөтэй зочид буудал байгуулсан 
бол өндөр ачаалалтай байх бүрэн 
бололцоотой бөгөөд санал болгож 
буй үйлчилгээндээ тохирсон ямар 
ч үнэ нэхэмжилж болно. Яг л 
загасчинтай адил. 

сүрэг загас угтан авах урсгал 
хаана байна вэ? та зочид буудлаа 
сүрэг загас угтах хамгийн өндөр 
магадлалтай газарт л байгуулах 
хэрэгтэй. Ямар ч урсгалгүй тогтуун 
далайд загасчлах хэрэггүй шүү дээ. 
учир нь тэнд загас байхгүй. 

хэт өндөр үнэ нэхэмжилж 
заншсан зочид буудлууд надад 
таалагддаггүй. харин Shangri-La-д 
нэр хүнд, стандартаас гадна урт 
хугацааны зорилго бий. бид жил 
бүр ашигтай ажиллахыг хүсдэг, 
үнэхээр ашиг олдог ч басхүү 

ShangriLaгийн бүх 
төсөл урсгалаараа 
амжилттай 
хэрэгждэг гэвэл 
худал хэлсэн болно

Shangri-La-гийн нууц

Куок 
сонирхогчдын 
түвшний 
өрсөлдөгчдийн 
талаар: “Тэд 
мөнгийг ус 
шиг урсгаж, 
угаалгын 
өрөөг алтан 
цоргоор чимэх 
мэтийн зүйлд 
зарцуулдаг. 
Хэнд ч хэрэггүй 
үйлдэл.”

би түүнд “Мэдээж чадна. харин 
ч удаан тэслээ” гэж шулуухан 
хэлсэн. харин тэр намайг төслөөс 
гаргахгүй хэмээн гүрийсээр байв. 
“шибата-сан, бид гэрээг гарын үсэг 
зурж баталгаажуулсныг чи мэднэ. 
газар компанийн мэдэлд байгаа. 
харин компанийн 50 хувийг тэр, 50 
хувийг би эзэм шиж байна. өдийг 
хүртэл би ноён накаяамаг хүндэлж, 
түүнийг 100 хувийн эзэмшигч 
мэт харьцаж ирсэн ч энэ мөчөөс 
эхлэн би түүний дүрмээр тоглоно. 
сүүлийн хоёр жил хагас тэр надад 
яаж хандсан тэр ёсоор нь хариу 
барина” хэмээн шибатаг түүнд 
орчуулж өгөхийг хүссэн юм.

накаяамагийн тэвдсэн байхыг 
хараад би шибатад “Юу гээч, би 
буцах онгоцны билетээ аль хэдийнэ 
авчихсан. надад одоо 10 хүрэхгүй 
минут байна. түүнд өөр хэлэх зүйл 
алга. баяртай шибата-сан” гэж 
хэлчихээд гар барин сөүлийн нисэх 
онгоцны буудал руу яарлаа. хэдэн 
өдрийн дараа шибата токиогоос 
над руу залгав. накаяама миний 
шаардлагыг зөвшөөрсөн боловч 
валют арилжаанаас олсон ашгийн 
тал хувийг авмаар байгаагаа 
улам жилжээ. би ч үүнийг нь 
зөвшөөрсөн. 

хэрэв миний оронд өөр бизнес-
мэн байсан бол аль хэдийнэ зарга 
үүсгэчихсэн байх биз. “хэрэв 
чамд асуудлаас гарах боломж нь 
байгаа бол гар. амьдрал дардан 
байдаггүй. ингэж л миний сөүл дэх 
төсөл дуусгавар болсон юм. харин 
өдгөө өнөөх талбай дээр томоос 
том оффис сүндэрлэж байна.

МьЯНМАР
1993 онд миний дунд хүү 

иан, Kuok Singapore-ийн бие 
бүрэлдэхүүний хамт сингапурын 
Засгийн газрын төлөөлөгчдийг 
дагалдан Мьянмар руу айлчлал 
хийсэн юм. Энэ үед Мьянмар улс 
дэлхий дахинд үүд хаалгаа дөнгөж 
нээгээд байсан билээ. хүү маань 
эргэж ирээд Мьянмарын хөгжилд 
хувь нэмэр оруулж, гэр бүлийнхээ 
зүгээс хөрөнгө оруулах туйлын 
хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлэв. 
Миний хувьд Мьянмарыг будааны 
худалдаагаар мэдэх боловч үнэндээ 

тэр улсад 1960 оноос хойш хөл 
тавиагүй байлаа. Мьянмар олон 
арван жилийн турш цэргийн 
дэглэмтэй улс байсан учир эдийн 
засаг нь зогсонги байв.

бид Янгон руу удаа дараа 
төлөөлөгчөө илгээсний дүнд бирм 
бизнесмэнтэй холбоо тогтоож 
чадсан юм. тэрбээр бидэнд хотын 
төвийн хэд хэдэн газарт хөрөнгө 
оруулахад тусалсан билээ. 1994 
онд бид орон сууц, зочид буудлын 
зориулалттай хэд хэдэн барилга 
барьж эхэлсэн бөгөөд 1996 онд 
80 сая ам.долларын төсвөөр Trad-
ers зочид буудлыг барьсан. гэсэн 
хэдий ч барууны орнуудын тавьсан 
хориг арга хэмжээний улмаас эдийн 
засаг нь урт хугацааны туршид 
өөдөлсөнгүй. Зочид буудлын 
үйл ажиллагаа доголдож, ямар ч 
ашиг олоогүй юм. үүнээс гадна 
бид эхлүүлж байсан орон сууцны 
хоёр барилгыг дуусгаж чадалгүй 
орхисон. гэвч би Мьянмарыг 
хэзээ нэгэн цагт өөрчлөгдөхийг 
зөнгөөрөө мэдэрч, энэ улсаас салж 
чадаагүй юм. 

2011 оны дөрөвдүгээр сард 
тейн сейн Засгийн эрхэнд гарс-
наар Мьянмар орон улс төр, 
эдийн засгийн хувьд тогтворжиж, 
нээлттэй бодлого баримтлах 
болов. хөрөнгө оруулалт, аялал 
жуулчлалын үсрэнгүй хөгжлийн 
ачаар 2014 онд нэрээ Shangri-La 
болгон өөрчилсөн Янгон дахь 
Traders зочид буудал өдгөө өндөр 
ачаалалтай ажиллаж буй. 1997 онд 
дуусгалгүй үлдээсэн хоёр барилгаа 
дуусгаж, 2013 онд 240 айлын орон 
сууц ашиглалтад оруулсан. саяхан 
бид Shangri-La зочид буудлынхаа 
ойролцоо 23 давхар оффис барих 
ажил эхлүүлсэн бол ашиглалтад 
орсон орон сууцуудынхаа хажууд 
ирэх 3-4 жилийн хугацаанд дахин 
нэг Shangri-La-г сүндэрлүүлэх 
төлөвлөгөөтэй байна. 

түүнчлэн бид Wilmar Internation-
al компаниар дамжуулан Янгоноос 
гадна бүс нутгийн хэмжээнд 
хөдөө аж ахуйн салбарт хөрөнгө 
оруулахаар идэвхийлэн ажиллаж 
байна. 
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Child Protection Center comments 
on threats to children

Discover Mongolia 2018 interna-
tional mining forum kicks-off

MNT 22 billion required to provide safe envi-
ronment for children according to UNICEF.

Several mining firms disclose updates on their 
flagship projects.

Mongolia's public debt grew  
USD 898 million yoy

Chief of Cabinet Secretariat 
receives Facebook delegation

Government plans to reduce debt-to-GDP 
ratio to 60 by 2021.

Mongolia requests Facebook to close fake 
accounts

continuing on from coal, Mon-
golia’s mining sector stakeholders 
and investors are gathering up for 
international mining investors’ fo-
rum Discover Mongolia 2018, which 
is being held under the theme ac-
knowledge to advance, in which up-
dated results of several noteworthy 
projects were disclosed.

The 16th edition of the two-day 
forum is jointly organized by the 
government of Mongolia, Minis-
try of Mining and heavy Industry, 
Mongolian National Mining as-
sociation and Business council of 
Mongolia, and aims to introduce 
advantages, opportunities of Mon-
golia’s mining sector, as well as 
pressing issues and solutions.

OppOrtunities in 
MOngOlia’s nOrthern 

regiOn 
at the forum, David Paull, Man-

aging Director and chair of the as-
pire Mining Limited, delivered a 
speech themed Northern Mongolia’s 
role as a Supplier of coking coal. 
he remarked, “Mining development 
in Mongolia’s northern region is 
highly beneficial. We have found 
a giant coking coal reserves that 
can account for 20-30 percent of the 
nation’s total coal export. Therefore, 
instead of the traditional method, 

Mongolia's mining 
stakeholders gather  
as new chances 
unveil

Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM

Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM

foreign reLaTionSchiLd proTecTion

Trade

Politics
An international forum themed 
Broadening Business Cooperation 
through the Confederation 
of Asia-Pacific Chambers of 
Commerce and Industry (CACCI) 
takes place in Ulaanbaatar. 
President Battulga Khaltmaa 
received and discussed regional 
economic affairs with Jemal 
Inaishvili, CACCI President, other 
top officials of the Confederation, 
and representatives of the Silk 
Road Chamber of International 
Commerce, who are attending the 
forum. 

The newly-assigned Ambassador 
of Mongolia to Sweden 
Enkhtsetseg Ochir, Ambassador 
to Mongolia to Canada Ariunbold 
Yadmaa, Ambassador of Mongolia 
to the United Kingdom Tulga 
Narankhuu receives their letters 
of credence from President of 
Mongolia Battulga Khaltmaa.

Economy
Mongolian Stock Exchange 
upgrades LendMN NBFI JSC from 
Tier III to Tier II. 

Kincora announces new high-
grade targets at Bronze Fox. 
“A number of significant scale 
and very attractive coincident 
geophysical anomalies have been 
identified at Bronze Fox,” stated 
specialist consultant Barry de Wet.

Top 20 Index falls 0.58 percent, 
to 19,928.79 points. MSE A Index 
decreases 0.36 percent, to 9,601.56 
points. MSE B Index drops 1.14 
percent, to 9,094.82 points. Market 
cap stands at MNT 2.32 trillion.

sociEty
Ministry of Foreign Affairs and 
Council of Mongolians Abroad 
NGO to co-host the 3rd meeting 
of Associations and NGOs of 
Mongolians abroad in Ulaanbaatar 
on September 12-14.

discover Mongolia 2018 promises 
opportunities

chief of cabinet 
Secretariat 
requests 
facebook to 
close fake 
accounts

200,000 children remain exposed to 
violence in Mongolia

Mongolia’s public debt reduces by USd 328 million in 
second quarter

Batsaikhan.S / ZGM©

gOld depOsit with 
1.26 MilliOn Ounces Of 
reserve intrOduced
Later on, Bataa Tumur-Ochir, Di-

rector and Vice President Mongolia 
Steppe gold, briefed that Steppe 
gold successfully raised USD 
25 million through an IPO at the 
Toronto Stock exchange in May 
2018. This allowed the company 
to complete the preparatory works 
for an exploration in July and thus, 
commencing construction works. 

“as of today, our company is im-
plementing four projects in Dor-
nod and Bayankhongor aimags. 
Our flagship project is the Atlan 
Tsagaan Ovoo (aTO) gold and sil-
ver project. The initial cost of the 
deposit is fairly low; for instance, 
we are extracting one ounce of 
gold with USD 430-450 cost. The 

reported gold reserves of the deposit 
is 1.26 million ounce,” addressed 
Mr. Bataa.

another advantage of aTO is that 
the company fully settled the nec-
essary funding for the project. he 
added, “We are planning to utilize 
high-end technologies and some of 
them have already been landed at 
the site. We received all the related 
permissions to operate the mine 
and signed a contract with the key 
subcontractor. ”

KharMagtai prOject 
can cOOperate 

with Ot and tt On 
infrastructure

another key presentation was 
the Kharmagtai Project of Xanadu 
Mines. andrew Steward, Managing 
Director and ceO of the Xanadu 

Mines, noted that the company spent 
around USD 25 million in the last 
5-6 years for Kharmagtai deposit. 
he disclosed that the exploration 
work has been completed and the 
next phase of the project is expected 
to commence in early-October. 

“This project is generally similar 
to Oyu Tolgoi deposit. copper ex-
tracts have high mineralization ac-
cording to test results and the drill-
ing showed significant potentials 
for a higher-grade open pit starter 
project. Since the deposit is near the 
earth’s surface, the cost is expected 
to be low,” stressed Mr. andrew.

he added, “as I mentioned ear-
lier, the project has a huge advan-
tage being similar to Oyu Tolgoi 
and Tavan Tolgoi, allowing these 
projects to cooperate on developing 
infrastructure.” 

Over 600 
delegation 
from 25 
countries are 
participating 
in Discover 
Mongolia 
2018.

chief of cabinet Secretariat 
zandanshatar gombojav has re-
ceived the facebook delegation led 
by george chen, head of Public 
Policy for hong Kong, Taiwan and 
Mongolia at facebook, and Jeff 
Wu, head of Trust and Safety for 
the Asia-Pacific region. Mr. Zan-
danshatar requested the delegation 
to help close fake accounts linked 
to Mongolia on facebook.

Mongolia has over 1.5 million 
facebook users and places near 
the top of 23 lower-middle-income 
countries with an overall global 
rank of 42nd out of 86 on the In-
clusive Internet Index 2018 report 
of facebook. “affordability is the 
nation’s strongest area: 1st in asia 
and 10th in the world. But readi-
ness is impaired by poor support 
for digital literacy and very low 
trust and safety, with the latter 
ranked last globally,” highlighted 
the report

“facebook is a platform where 
everyone could all share ideas, 
exchange views and also obsta-
cles. But some people have been 
disturbing public order, ultimately 
affecting social psychology and 
youth development by spreading 
disinformation and rumors through 
fake accounts, as well as posing a 
risk of exposure to cyber crimes,” 
noted Mr. zandanshatar. 

he then added, "Therefore, face-
book needs to control its users and 
close fake accounts." 

In connection with the increas-
ing number of offenses against mi-
nors, Undraa Damdinchoijil, Direc-
tor of Mongolian child Protection 
center, alerted the policy-makers 
of main threats to child protection, 
suggesting to establish regulatory 
agency that manages all ministries 
and agencies.

In 2017, a total of 261 children 
lost their lives due to external 
causes and in the first six months 
of this year, already 151 children 
have died from the same reason. 
These casualties are mainly due 
to negligence of adults. 

“We need a regulatory agency 
that manages every ministry and 
agency,” Ms. Undraa suggested. 
She criticized that Mongolia has 
around 7000 standards and over 

180 for children; however, the or-
ganization responsible for promot-
ing them is sitting idle while child 
victims are increasing.

She added, “Thanks to female 
members in the Parliament, child 
protection expense was increased 
to MNT 5 billion in 2017 and ex-
tra MNT 1.4 billion was allocated 
from the State Budget; however, 
this is still fairly short from the 
necessary amount. according to 
UNIcef study, MNT 22 billion 
is required to protect 1.1 million 
children in Mongolia, especially 
the 200,000 children living in risky 
conditions.”

“another key threat to children is 
the instability of public sector em-
ployees,” exclaimed Ms. Undraa. 
In six months, the child Protec-
tion center held training to over 
300 family and domestic violence 
response teams; however, over 60 
percent of the staff who attended 

the training were completely re-
placed within a year.

She then pointed out that inco-
ordination of government bodies 
is another exposure point to child 
protection, explaining that each 
local administration bodies, includ-
ing as labor, education authorities, 
civil registration, family, child and 
Youth Development agency, all 
have different records on children. 

“While I was working as the 
Director of child helpline 108, I 
pinpointed the environment with 
the most widespread occurrence 
of violence against children in 
Mongolia. The domestic violence 
in family environment is at the 
forefront, followed by education 
and health environments. If we 
hope to develop Mongolia, we 
need to develop our children first. 
Protecting children from risk is 
everyone's responsibility,” stressed 
Ms. Undraa Damdinchoijil. 

The government’s foreign debt 
cut by USD 328 million in the second 
quarter compared to the previous 
quarter, which is the lowest in the 
last 10 quarter, according to the Bank 
of Mongolia (BoM). however, the 
government’s total debt grew by 
USD 898 million year over year, to 
USD 6.9 billion.

BoM informed that there are no 
major debt repayments this year. In 

the longer run until 2024, Mazaalai, 
gerege and Khuraldai bond repay-
ments are due. As for the next five 
years, the government has to settle 
over USD 1.1 billion in debt in 2022 
and 2023 respectively. a study shows 
that the majority of foreign debts 
account for chinggis and gerege 
bonds. economist Delgersaikhan 
Jamsrandorj explained that the 
economic difficulties before 2016 

caused the debt pressure and sug-
gested the debt management needs 
to be updated in full. furthermore, 
the International Monetary fund pre-
viously warned that the public debt 
remains high at around 85 percent 
of gDP. The government amended 
relevant laws to reduce debt-to-gDP 
ratio to 60 percent until 2021, as well 
as holding a position to not amend 
the 2018 budget. 

we are planning to establish a plant 
with necessary technology to im-
prove coal quality. These can be 
exported if transportation condi-
tions improve. The transportation 
can be conducted by road and rail. 
Obviously railroad will create com-
petitive price. Which is why, there 
are several companies interested in 
partnering with the railway corridor 
project. We perceive the corridor 
will run to black sea.”

although the company currently 
raised a small amount of investment 
of about USD 60 million, Mr. Da-
vid Paull assured the amount will 
increase without much of a diffi-
culty as the company has several 
major partners and several investors 
already expressed interest in the 
project. 

АВАХ 2018 оны 09 дүгээр сарын 07

1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам нь УЛЗ ГОЛЫН 
УРСАЦЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ “ОНОН-УЛЗ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ (ТЭЗҮ)-Г БОЛОВСРУУЛАХ зорил-
гоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж 
байгаа тул зөв лөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн 
этгээд мэдүүл гээ ирүүлэхийг урьж байна.

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь нь УЛЗ ГОЛЫН УРСАЦЫГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ “ОНОН-УЛЗ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН 
ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ (ТЭЗҮ)-Г БОЛОВСРУУЛЖ эцсийн 
дүгнэлт, зөвлөм жийг гаргахад оршино.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд нь “Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 
худал дан авах тухай” хуулийн 14–16 дугаар зүйлд заасан 
шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох 
дараах баримт бичгийг ирүүлнэ.
- Байгууллагын ерөнхий танилцуулга;
- Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар 

гэрчлүүлсэн/;
- Усны мэргэжлийн байгууллагын эрхийн хуулбар болон, 

зураг төслийг боловсруулахад шаар дагдах тусгай 
зөвшөөрлийн хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн/;

- Сүүлийн 3 жилийн ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн 
туршлагын талаарх мэдээлэл /Хам гийн багадаа 
3-аас доошгүй ижил төстэй ажил үүрэг гүйцэтгэсэн 
туршлагатай байх ба тэдгээрийг нотлох баримт (гэрээ, 
гэрээ дүгнэсэн акт), (ижил төстэй ажил гэдэгт усны 
барилга байгууламжийн ТЭЗҮ хийж байсныг ойлгоно.)

4. Сонирхсон хуулийн этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 
09 дүгээр сарын 18-ны өдрийг хүртэл авч болох бөгөөд 
мэдүүлгээ 2018 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 11.00 
цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

 Мэдүүлгийг монгол хэл дээр ирүүлнэ.  

хаяг: 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Засгийн 
газрын байр 2 дугаар байр, нэгдсэн үндэстний гудамж 

-5/2, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
 яамны 2-р давхар, 212 тоот өрөө

харилцах утас: 51-266288

ЗӨвлӨх ҮЙлЧИлГЭЭнИЙ 
ТУхАЙ ЗАРлАл

ЗАхИАлАГЧ:

ТЕнДЕР ШАлГАРУУлАлТын ТӨРӨл: 

ТЕнДЕР ШАлГАРУУлАлТын ДУГААР:

САнхҮҮЖИлТИЙн Эх ҮҮСвЭР: 

нИЙТ ТӨСӨвТ ӨРТӨГ: 

2018 онД САнхҮҮЖИх ТӨСӨвТ ӨРТӨГ:

ЭцСИЙн САнхҮҮЖИлТ: 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН САН 

160,000,000

85,000,000

75,000,000



Найрсаг харилцаа төрийн үйлчилгээг чимдэг. 

Өдрийн хэмнэл

8 Засгийн гаЗрын МЭдЭЭ сонин 2018.09.07, баасан ~ №176 (975)

ЗУРХАй

Билгийн тооллын 27
Намрын тэргүүн цагаан бич сарын 
найман цагаан мэнгэтэй, хар бар өдөр. 
Үс засуулбал: Өлзийтэй сайн
наран ургах, шингэх: 06.19-19.20
Барилдлага: Идэр
Шүтэн барилдлага: Авахуй
Суудал: Төмөр

Anniversary 60-th “хоовон” 
хаана: Улаанбаатар палас
хэзээ: 2018.09.14-нд
Тасалбарын үнэ: ^ 30-40 мянга

ОНЦЛОХ үЗвЭР

Nostalgia тоглолт  
хаана: Улсын филармони
хэзээ: 2018.09.14-ний 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 20 мянга

M chart laser show тоглолт
хаана: Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
хэзээ: 2018.09.09
Тасалбарын үнэ: ^ 10 мянга

“Чехийн хөгжмийн үдэш” тоглолт
хаана: Улсын филармони
хэзээ: 2018.10.26-нд
Тасалбарын үнэ:  ^ 25 мянга

Тв ХөТөЛБөР

Grandeur модерн баллет
хаана: УДБЭТ
хэзээ: 2019.09.28-ны 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ:  ^30-40 мянга

Хөгжмийн зохиолч, продюсер, 
дуучин Б.Ангирмаа болон 
түүний охид энэ сарын 28, 29-нд 
Corporate concert hall-д сэтгэл 
догдлуулсан үдшийг өнгөрүүлэх 
гэж байна. 

Сэтгэлд шингэсэн олон дуу 
зохиосон Б.Ангирмаагийн 

Монголын орчин үеийн 
хөгжмийн урлагт мөнхрүүлж 
үлдээсэн "анхны" гэсэн 
тодотголтой олон бүтээл 
энэ үдэш үзэгчдэд хүрэх юм. 
Дурсамж сэргээсэн, бидний 
танил сайхан дуунуудаас гадна 
шинэ уран бүтээлүүд эгшиглэх 

гэж байна. Мөн продюссороор нь 
ажилласан олон шавь, хамтлаг, 
дуучид “Сэтгэл догдлуулсан 
үдэш”-ийн тайзнаа цуглана. On'n 
Off продакшны найруулж буй 
тус тоглолтын тасалбарын үнэ 
40 мянга, 60 мянган төгрөгийн 
үнийн сонголттой.   

9
6
5
7
3
2
1
8
4

3
2
7
4
5
1
9
6
8

7
3
1
8
4
6
2
5
9

8
5
6
3
9
7
4
1
2

1
4
9
2
6
8
5
7
3

6
9
3
1
7
4
8
2
5

2
8
4
5
1
9
7
3
6

4
1
8
6
2
5
3
9
7

5
7
1
9
8
3
6
4
1

6
9

2
8

2

4
1
9
8

6

7
4
1
7

1
3

2

2

1
9

3

7

8

(ө
мн

өх
 ду

га
ар

ын
 ха

ри
у)

ЗГМ: үГИйН СүЛжЭЭ

өмнөх дугаарын хариу / 09.06

БоСооГооР:
1. ОХУ-ын алдарт 
ачааны машин
2. Сүүгээр исгэж 
хийдэг цагаан идээ
3. Зууван бөмбөгт 

спорт тоглоом
4. Тахианы төрлийн 
жижиг шувуу
5. Монгол үндэсний 
бөхийн цээжин 
биеийн өмсгөл

6. Япон орныг нэрлэх 
нэр
12. Гэрийн тооныг 
бүтээх бүтээлэг
13. Юмны тодорхой 
байдал

загас
9. Хөзрийн мод
10. Швейцар улсын 
нийслэл
11. Олноор нь үржүүлж 

ашиг шимийг нь 
хүртдэг шавж
14. Шингэний эсрэг үг
17. Дорноговь аймгийн 
сум

ЗГМ: СүДОКү

ЦАГ АГААР

УВС
 17o

 2o

ХОВД
 18o

 2o

ЗАВХАН
 13o

 -2o

БАЯНХОНГОР
 14o

 0o 

ГОВЬ-АЛТАЙ
 12o

 -2o

ӨВӨРХАНГАЙ
 11o

 1o

АРХАНГАЙ
 12o 
 0o

ХӨВСГӨЛ
 15o

 1o

БУЛГАН
 14o

 2o

ТӨВ
 10o

 2o

ДУНДГОВЬ
 12o 
 4o

ӨМНӨГОВЬ
 13o

 5o

ГОВЬ-СҮМБЭР
 14o

 4o

ДОРНОГОВЬ
 18o

 10o

СҮХБААТАР
 17o

 8o

ХЭНТИЙ
 19o

 9o

СЭЛЭНГЭ
 16o

 4o

ОРХОН
13o

2o

ДАРХАН-УУЛ
17o

4o

ДОРНОД
 18o

 8o

БАЯН-ӨЛГИЙ
 16o

 0o

УЛААНБААТАР
    iX.08 
   18o

   4o
 6 м/с

 5 м/с

Үүл багасна Багавтар үүлтэй

 iX.07  
 15o

  2o
 7 м/с

 6 м/с

    iX.10   
   20o

   8 o
9 м/с

7 м/с

Бага зэргийн бороо

    iX.09 
   21o

   6o
7 м/с

5 м/с

Үүл багасна Бороотой

 iX.11  
   9o

   7o
10 м/с

8 м/с

ФОТО АГШИН

Б.Батдорж / ЗГМ©

“Сэтгэл догдлуулсан орой”
09.00

11.00

14.00

18.25

20.00

23.00

“Эрт нахиалсан сарнай” 
Монголын ОАУСК 24 
дүгээр анги

“Монголын мэдээ” 
мэдээллийн хөтөлбөр

“Устгах ажиллагаа” 
ОАУСК 9,10 дугаар анги

Шуранхайн нууцад 
нэвтрэхүй: Ганга нуурын 
галуу

“Цагийн хүрд” 
мэдээллийн хөтөлбөр

“Гэрэлтэй цонх” үдшийн 
хөтөлбөр

11.40

09.30

14.00

15.30

19.00

00.00

 "Тог тог тог" /season-6/ 
14 дүгээр хэсэг

"Пэппа торой" /season-2/ 
20-22 дугаар анги

"Ан амьтдын ертөнцөөр" /
season-8/ 10 дугаар хэсэг

"Роботууд" хүүхэлдэйн 
кино

"Япон технологийн 
гайхамшиг" баримтат 
кино 6,7 дугаар хэсэг

"Орголт" ОАК /season-5/ 9 
дүгээр анги

07.05 "Ай Күү" хүүхэлдэйн кино 
27, 28 дугаар анги

10.05

13.05

16.10

21.05

"Яг чам шиг охин" ОАК 1 
дүгээр анги

 "Кино миний амьдрал" 
нэвтрүүлэг

 Хэрэглээний Хятад 
хэлний хичээл № 29, 30

"Мөсөн цирк Монголд" 
тоглолт 2 дугаар хэсэг

23.05 "Көсем" ОАК 1.57 дугаар 
анги

11.00

14.00

17.00

20.00

23.00

#MadeInMongolia" 
нэвтрүүлэг

''Дэвид Рубенштэйний 
шоу" нэвтрүүлэг

"Bloomberg Surveillance"

"Блумбергийн ярилцах 
цаг" нэвтрүүлэг

"Мөнгөний урсгал" 
давталт

07.00 "Суутнуудын намтар" 
нэвтрүүлэг

"хязгааргүйн цаана" тоглолт
хаана: Corporate Convention Center
хэзээ: 2018.09.21-23
Тасалбарын үнэ: ^ 50-100 мянга 

15. Хээр хазгай 
газар
16. Шим тэжээл 
сайтай нүнжигтэй, 
чанартай

хӨнДлӨнГӨӨР:
1. Улсын шигшээ 
багаа ихэвчлэн 
гадаадын иргэдээр 
бүрдүүлдэг 
Арабын улс
4. Цагаан 
арьстан цагаач 
иргэдийн зугаа 
болон хядагдсан 
Америкийн зэрлэг 
үхэр
7. Сэлэнгэ аймгийн 
сум
8. Нэгэн зүйлийн 

Аргын тооллын есдүгээр сарын 7, 
Сугар гараг. Билгийн тооллын 27, 
Үнэг одтой, хар бар өдөр. 
Өдрийн наран 06.19 цагт мандан, 
19.20 цагт жаргана. Тухайн өдөр 
морь, нохой жилтнээ аливаа үйл 
хийхэд эерэг сайн ба бар, туулай 
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул 
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ 
энхрийлүүштэй. Эл өдөр эе, эвээ 
ололцох, хамтын хөдөлмөр эхлэх, 
гэрээ хэлцэл байгуулах, найр хурим 
хийх, бэр гуйх, инж өгөх, авах, үнэт 
эрдэнийн зүйл авах, сан тавиулах, 
угаал үйлдэх, амилуулах, өглөгийн 
түллэг хийх, хишиг дуудуулах, хот 
балгадын үйл, цэрэг, цагдаагийн үйл, 
тангарагаа буцаахад сайн. Золиг 
гаргах, бомбын үйл, сэтгэлд сэвтэй 
газар очих, хүүхэд хөлд оруулахад 
муу. Өдрийн сайн цаг нь хулгана, 
үхэр, луу, могой, хонь, нохой болой. 
Хол газар яваар одогсод баруун 
урагш мөрөө гаргавал зохистой.
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10

12 13 14 15 16

17

УБ-БЭЭЖИН  07.15  14.04
ХӨХ ХОТ-УБ   22.50    11.15

УБ-МАНЖУУР  15.10  17.30
МАНЖУУР-УБ  18.20  20.50
УБ-МОСКВА  09.15  10.55
МОСКВА- УБ   00.00  06.00



Тусгай хорооны байцаалт нь Вашингтон технологийн салбарт 
зохицуулалтаа чангатгаж буйг харуулав. > 10

Технологийн аваргуудын эсрэг шинэ 
дайралт эхлүүллээ

Энэтхэгийн агаарын тээврийн компаниуд энэ санхүүгийн жилд 
1.9 тэрбум ам.долларын алдагдал хүлээнэ. > 10

Үйлчлүүлэгч, зохицуулагчдын шахалтад автсан компаниуд 
аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавьж эхэллээ. > 10

Jet Airways зарим ажилтныхаа цалинг 
тавьж дийлсэнгүй

Uber зорчигчийн аюулгүй байдлын шинэ 
технологи нэвтрүүлэв

Том Ханкок
Хятадад тархсан Африкийн гахайн чичрэг 
өвчний улмаас хэдэн мянган гахайг 
нядалсан бөгөөд одоо Азийн бусад 
орнууд руу халдварлаж болзошгүйг 
НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага 
анхаарууллаа. Лхагва гарагт Бангкокт 
болсон тус байгууллагын яаралтай 
уулзалтад эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд, 
Хятад болон хөрш зэргэлдээ найман 
орны зохицуулагчид ба салбарынхан 
оролцож, Азид өвчин тархахаас сэргийлэх 
бүс нутгийн арга хэмжээг хэлэлцэв. Уг 
өвчин хүний эрүүл мэндэд шууд аюул 
учруулдаггүй боловч маш халдвартай 
бөгөөд гахайн үхлийг нэмэгдүүлсэн тул 
мах үйлдвэрлэгчдийг алдагдалд оруулж 
болзошгүй. Хятадын зүүн хойд нутагт 
өвчин илэрснээс хойш найман удаагийн 
тохиолдол бүртгэгдээд байгаа юм.

Эд Крук
2015 оны Парисын гэрээг хэрэгжүүлэхийн 
тулд хорт хийн ялгаруулалтыг багасгах 
зорилтод ахиц гарахгүй байгааг улс төр ба 
бизнесийн хэсэг удирдагчид анхааруулсан 
байна. Эдийн засаг, уур амьсгалын дэлхийн 
комисс байгууллага лхагва гарагт “Ирэх 
арван жил бол эдийн засгийн түүхэнд бага 
ялгаруулалттай өсөлтийг тогтоох ховорхон 
боломжийг алдах эсвэл ашиглах хугацаа 
юм” гэж мэдэгдэв. Хэрэв уг боломжийг 
алдвал 2030 он гэхэд дэлхийн дундаж 
температурын өсөлтийг цельсийн хоёр 
хэмд барих Парисын зорилтоос хэтэрнэ 
гэж тус комисс анхаарууллаа. Эдний 
мэдэгдэлд нүүрс төрөгчийн давхар ислийн 
ялгаруулалтын үнэ 23.7 ам.доллар байгааг 
нэмж, 40-80 ам.доллараар тогтоохыг 
уриалжээ.

 нҮБ-ын уулзалтаар хятадын 
гахайн чичрэгийг хэлэлцэв

 хорт хий ялгаруулалтыг багасгаж 
чадахгүй байгааг анхааруулав

Тим Брэдшоу
21st Century Fox кино компани видео 
стримингийн Caffeine старт-апт 100 сая 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийхээ 
зарласан нь YouTube, Facebook Live, Am-
azon-ы Twitch үйлчилгээнүүдэд томоохон 
өрсөлдөгч болох төлөвтэй байна. Цахиурын 
хөндийд байрладаг Caffeine старт-апыг 
Apple-д ажиллаж байсан хоёр залуу 2016 
онд байгуулж, видео тоглоом дамжуулах, 
спортын арга хэмжээг бодит цагаар 
найз нөхөдтэйгээ хамт үзэх боломж бий 
болгожээ. Caffeine-ийн захирал, түрүүчийн 
старт-апаа 2012 онд Apple-д зарж байсан 
туршлагатай Бен Кейгран “Нийгмийн 
дамжуулалт нь шинэ формат бөгөөд 
амьд телевизийг өөрчилж байна” хэмээн 
өгүүллээ.

 Fox компани Caffeine старт-апт 
$100 саяыг оруулна

◄1
ийм учраас трампын томилсон 

олон албан тушаалтан түүний 
бүрэн эрхийн хугацаа дуусах 
хүртэл буруу үйлдлийг нь сөрж, 
манай ардчилсан байгуу лалтыг 
хамгаалахын тулд чадах бүхнээ 
хийхээр амласан” хэмээн бичжээ. 
америкчууд тан химд хашир 
туршлагатай хүмүүс байгааг мэдэх 
ёстой. бид юу болж байгааг сайн 
ухамсарлаж байгаа. иймээс бид 
трамп хүсэхгүй байлаа ч зөв гэж 
бодсон зүйлээ хийх болно. Засаг 
захиргааны албаны хүн сонинд 
ийн хүү бичсэний дараа ноён 
трамп твиттертээ “урвалт” гэдэг 
ганц үгээр хариулсан байна. Цааш 
нь хэрвээ ийм нэргүй хулчгар 
этгээд байгаа бол New York Times 
сонин түүнийг үндэсний аюулгүй 
байдлын үүднээс Засгийн газарт 
шилжүүлэн өгөх ёстой гэсэн 

ington Post сонинд бичсэнийг 
үзвэл батлан хамгаа лахын сайд 
Жим Маттис хойд солонгосын 
асуудлаар зөвлө гөөний дараа ноён 
трампыг тав, зурга дугаар ангийн 
хүүхэдтэй зүйр лэсэн гэжээ. Цагаан 
ордны ажлын албаны дарга Жон 
Келли Засаг захиргааг “галзуугийн 
хот” гэж нэрлээд ноён трампыг 
“уяа нь алдуур сан тэнэг амьтан” 
гэж хэлсэн тухай дурдсан байна. 
гэвч эш татагдсан хоёр хүн хоёулаа 
дээрх нотолгоог няцаав. Вудвар дын 
номд түүнчлэн трамп болчимгүй 
шийдвэр гаргахаас сэрэмж  лэн 
туслахууд нь түүнээс ноцтой мэдээг 

Ноён Трамп 
нэрээ нуусан 
хүмүүс 
шүүмжилж 
байгааг “далд 
төр”-ийн 
явуулга, мэдээ 
задруулсан 
хэрэг гэв.

нууж байсан тохиолд лыг бичсэн 
байна. New York Times-т гарсан 
өгүүллийг зохиогч бас Цагаан 
ордон дахь асар эмх замбараагүй 
байдлын талаар дурдсан. тэрбээр 
“түүний хийсэн уулзал  тууд сэдвээс 
халих буюу замаа саа хазайдаг. нэг 
зүй лийг дахин давтахаас гадна 
түүний түргэн зангийн улмаас сайн 
боловс руу  лаагүй, мэдээлэл муутай, 
заримдаа болчимгүй шийдвэр 
гаргаж, дараа нь буцаахад хүрдэг” 
гэж бичжээ.

ноён трамп нэрээ нуусан хүмүүс 
шүүмжилж байгааг “далд төр”-ийн 
явуулга, мэдээ задруулсан хэрэг гэж  

удаа дараа мэдэгдсэн. гэхдээ New 
York Times сонинд тавигдсан үзэл 
бод лын өгүүллийг бичигч Ерөн-
хий  лөгчийг хазаарлахаар Зас гийн 
газарт ажиллаж байгаа хүмүүсийг 
“тогтвортой төр”-ийн нэг хэсэг 
хэмээн тайлбарлажээ. Зохиогч 
цааш нь “Эмх замбараагүй байд    -
лын эрин үед тийм хүмүүс байгаа 
нь сайн хэрэг. гэхдээ аме рик   чууд 
өрөөнд насанд хүрсэн хүмүүс 
байгааг мэдэх ёстой. бид юу болоод 
байгааг бүрэн ухам сар ладаг. трамп 
хүсээ гүй ч бид зөв зүйл 
хийхийг орол    дож байна” 
хэмээн өгүүлсэн байна.

Дон вейнланд
Массачусеттс мужид байрладаг 

Nantero компани санах ойн чипээ 
зах зээлд гаргахын тулд бараг 
хорин жил зарцуулсан. гаргаад 
эхэлмэгц хятадын улсын хөрөнгө 
оруулагчид старт-апын зарим 
хэсгийг гартаа авчээ. Эднийх 
дөрөвдүгээр сард 30 сая ам.доллар 
босгохоо зарлахад хувийн 
мэдлийн компанид хятадад хагас 
дамжуулагчаар тэргүүлдэг улсын 
SMIc компаниас мөнгө орж 
ирсэн байна. түүнчлэн 15 тэрбум 
ам.долларын хөрөнгөтэй бөгөөд 
дотоодын чип үйлдвэрлэлийг 
дэмжиж, ирэх 10 жилд ану-
ыг гүйцэхэд туслах зорилготой 
хятадын улсын сан оролцжээ. 
Nantero-д хөрөнгө оруулсан 
явдал хятадын сангаас ану-ын 
технологид оруулсан мөнгөний 

дээд хэмжээг тогтоож, салбарын 
хувьд томоохон хөрөнгийн эх 
үүсвэр болсон.

гэвч үндэсний аюулгүй байдлыг 
судлагчид иймэрхүү хэлцэлд 
хятадын улсын санг ашигласан 
явдал дэлхийд хамгийн чухал 
технологийн эхлэл бээжингийн 
гар дүрснийг харуулж, хятад, 
ану-ын худалдаа, технологийн 
дайны гол асуудал болж байна. 
гадаад хөрөнгө оруулалтын 
эрсдэлийн тухай хууль наймдугаар 
сард хэрэгжиж эхэлсэн. үүний 
дагуу ану-ын засаг захиргаа уг 
эрсдэлийг нарийн шалгаж тооцох 
ба эмзэг технологид оруулах 
багахан хөрөнгийг хүртэл хаах 
эрхтэй болжээ. Вашингтон дахь 
hogan Lovells хуулийн фирмийн 
ажилтан аарон Катлер “Засгийн 
газар жижиг хөрөнгө оруулалт 

Трампыг огцруулах тухай 
танхимын гишүүд нь ярьжээ

Эмма Данкли
лхагва гарагт турк ба 

аргентиний валютын хямрал 
шинэ зах зээлүүдийн хувьцааны 
үнийг доош татаж, илүү өргөн 
хүрээг хамарсан хямрал үүсэх 
болгоомжлол төрүүллээ. хөгжиж 
байгаа орнуудын 800 орчим 
томоохон компанийг багтаадаг 
fTSe-ийн шинэ зах зээлийн 
индекс өдрийн төгсгөлд 1.7 
хувь доошилсон нь зургаан өдөр 
дараалсан уналт төдийгүй гурван 
долоо хоногийн хамгийн дээд 
үзүүлэлт боллоо. ингэснээр тус 
индекс 2017 оны долдугаар сараас 
хойш хамгийн доод түвшинд 
иржээ. индонезийн рупи 1998 оны 
азийн хямралаас хойш хамгийн 
хямд үнээр арилжигдав. түүнчлэн 
мягмар гарагт нийтлэгдсэн 
тайлангаар өмнөд африкийн 
эдийн засаг 2009 оноос хойш анх 

удаа уруудсан дүнтэй гарсан тул 
тус улсын ранд мөн доошоо гулсав.

шинэ зах зээлийн eM ерөнхий 
индекс нэгдүгээр сарын дээд 
түвшнээс 20 хувиар унажээ. 
шинжээчид энэ уналт нэг 
удаагийн цохилт уу эсвэл өргөн 
хүрээг хамарсан муу дохио юу 
гэдгийг таахыг оролдож байна. 
Pimco фирмийн стратегич Жене 
Фрида “бид хэд хэдэн төсөөтэй 
цохилт харлаа. гэвч энэ долоо 
хоногт илүү өргөн хэмжээнд 
шинэ зах зээлүүдийн хувьцааг 
зарж эхэллээ. Зарим хөрөнгө 
оруулагч бушуухан зарахын түүс 
болж байх шиг байна” гэжээ. турк 
ба аргентиний асуудал хамгийн 
эмзэг байсан бөгөөд цаашид 
халдварлаж болзошгүй юм. 
хөрөнгө оруулагчид хөгжиж буй 
орнуудын валют, бонд, хувьцааны 
эзэмшлээ багасгахыг эрмэлзэж буй 

шинж ажиглагдаж байна.
туркийн лир ба аргентиний 

песо сүүлийн үед жаахан 
тогтворжиж JP Morgan-ы валютын 
индекс 0.3 хувь дээшилсэн 
боловч уг өсөлт хөгжиж буй 
орнуудын хөрөнгин биржүүдэд 
нөлөөлсөнгүй. лхагва гарагт 
хамгийн их алдагдал хүлээсэн 
хувьцаанууд индонези, саудын 
араб, нигери болон хонконгийнх 
байв. ийм арилжаатай давхцан 
Европын хувьцаа 0.9 хувь, S&P 
500 индекс 0.3 хувь ухарсан явдал 
цаашид халдвар тархаж болзошгүй 
гэсэн айдас төрүүлэв. State Street 
global Markets фирмийн шинжээч 
двайфор Эванс “хүмүүс одоо 
тухайн үеийн онцлогоос цааш 
харж байна. Эдийн засагт хамгийн 
их халгаатай ерөнхий тархалт 
халдварыг ажиглаж байна” гэжээ.

дөрөвдүгээр сараас ам.доллар 

чангарсан явдал зарим шинэ 
зах зээлийн орнуудад асуудлыг 
хөөрөгдсөний дээр ам.доллараар 
нэрлэгдсэн өрийн хэмжээ 
сүүлийн арван жилд хоёр дахин 
өсөж, 3.7 их наядад хүрчээ. 
түүнчлэн ану-ын бодлогын хүү 
өсөж, холбооны нөөц аажмаар 
тэнцвэрээ сайжруулж байгаа нь 
ам.долларыг дэмжихийн сацуу 
шинэ зах зээлд дарамт учруулж 
байгааг шинжээчид тэмдэглэсэн 
байна. axa хөрөнгийн сангийн 
менежер Марк тинкер “Зах 
зээлд бидний одоо ажиглаж 
байгаа зүйл бол ану мөнгөний 
бодлогоо чангатгасны зүй ёсны 
үр дүн” хэмээн тайлбарлав. үүний 
зэрэгцээ худалдааны зөрчил 
ч мөн дэлхийн эдийн засгийг 
удаашруулж байгааг 
шинжээчид хүлээн 
зөвшөөрсөн юм.

Хятадын технологийн хөрөнгө оруулалт АНУ-ын хаалттай тулав

Шинэ зах зээлийн хувьцаа уруудаж эхэллээ

BBM©

байна. Цагаан ордны хэвлэлийн 
төлөөлөгч сара сандерс өгүүллийн 
зохиогчийг огцруулахыг уриалаад 
“хулчгар” хэмээн нэрлэжээ.

нэргүй өгүүлэл Washington Post-
ын ахмад сэтгүүлч боб Вудвардын 
“айдас: трамп Цагаан ордонд” 
гэдэг нэртэй Ерөнхийлөгчийг 
шүүмжилсэн ном гарахаас хэдхэн 
хоногийн өмнө нийтлэгдлээ. 
Энэ сэтгүүлч Ерөнхийлөгч асан 
ричард никсоныг огцруулахад 
хүргэсэн сурвалжилгуудыг Карл 
бернсштайн тай хамтран бичиж 
байжээ. ирэх долоо хоногт хэв-
лэл тээс гарах номын тухай Wash-

нь технологид хүрэх арын хаалга 
болно хэмээн түгшиж байна” 
хэмээв.

хуулийн өөрчлөлтөөр ану-
ын гадаад хөрөнгө оруулалтын 
хорооны эрх хэмжээ ихээхэн 
өргөжиж, дотогш чиглэсэн 
хөрөнгө оруулалтыг үндэсний 
аюулгүй байдлын үүднээс шалгах 
үүрэг хүлээжээ. шүүмжлэгчид уг 

арга хэмжээ ану-ын технологийн 
салбарт мөнгө чөлөөтэй орж 
ирэхийг хязгаарлана гэж үздэг. 
урьд нь тус хороо компанийг 
эзэмшигч солигдож буй гадаадын 
худалдан авалтыг хянадаг байв. 
шинэ журмын дагуу хорооны эрх 
мэдэл био технологи, хиймэл оюун 
ухаан, хагас дамжуулагч гэх мэт 
амин чухал салбар руу өргөжив. 

ингэснээр 2025 он гэхэд ану-ыг 
шахаж, технологийн олон салбарт 
дэлхийд тэргүүлэх зорилт тавиад 
буй хятадтай өрсөлдөж чадахуйц 
хэвээр үлдэх ашиг сонирхлыг 
үндэсний аюулгүй байдлын тухай 
тодорхойлолтод оруулсан юм.

хууль тогтоогчид жижиг 
хөрөнгө оруулалтаар дамжуулан 
хятадын компаниуд зөвлөлийг 
томилох, менежерүүдтэй харилцах 
гэх мэт эрх эдлэх тул үнэ цэнэтэй 
технологи олж авах үүд хаалга 
нээгдэнэ гэж болгоомжилж буй. 
rhodium судалгааны группийн 
шинжээч адам лысенко “оюуны 
өмчид гар хүрч чадахгүй байлаа 
ч хятадын хөрөнгө оруулагчид 
хятадад салбар буюу хамтарсан 
үйлдвэр байгуулах замаар 
ноухауг өөрийн ажилчид болон 
компаниудад түгээх болно” гэж 

анхааруулжээ.
Nantero-гийн захирал хийгээд 

үүсгэн байгуулагч грег шмергел 
“хятадын оролцоо бол ямар 
нэг хариуцлага тулгаагүй 
санхүүжилт бөгөөд бид оюуны 
өмч буюу технологи шилжүүлэх 
үүрэг аваагүй” гэж тайлбарлав. 
ийм хэлцэл өнгөрсөн онд хэдэн 
зуугаараа байгуулагдсан. ану 
дахь гарааны бизнест хятадын 
хөрөнгө оруулалт энэ оны 1-5 
дугаар сард 2.4 тэрбум ам.долларт 
хүрч, оны эцэс гэхэд өмнөх 
жилийнхээс хоёр дахин өсөх 
төлөвтэй байгаа. шинэ журмыг 
буцаан хэрэглэхгүй тул Nante-
ro-гийн хэлцэлд хамаарахгүй 
боловч гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын хороо ийм 
зүйлийг хянахын төлөө 
ажиллах болно.

АнУ ба хятадын харилцан шууд хөрөнгө оруулалт
(тэрбум ам.доллар)
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Саймон Манди, Киран Стэйси
нүсэр алдагдалд орсноос 

бэлэн мөнгөний нөөцгүй болсон 
Энэтхэгийн Jet airways агаарын 
зорчигч компанийн мянга мянган 
ажилтан наймдугаар сарын 
цалингаа авч чадсангүй. 

ажиллагсдын 15 хувь нь 
наймдугаар сарын хөлсөө авч 
чадаагүйг Энэтхэгийн агаарын 
зорчигч тээврийн хувийн ууган 
компани Jet-ийн төлөөлөгч лхагва 
гарагт мэдэгдсэн юм. Яадаг 
ч байлаа ажилчдад цалинг нь 
олгоно хэмээн төлөөлөгч амалж 
байлаа. 

архаг бэрхшээлээ шийдвэрлэх 
“санхүүжилтийн янз бүрийн 
хувилбар үнэлэн цэгнэж байгаа”-
гаа Jet airways тайлбарласан. 
тайлбараас өмнөхөн тус компани 
2.5 сая тийзний үнийг 30 хүртэл 
хувиар бууруулсан аварга 
хямдрал зарлах замаар нэмэлт 
мөнгө хуримтлуулжээ. 

дэлхийн газрын тосны 
үнэ нэмэгдэж, рупийн ханш 
суларснаас шалтгаалан онгоцны 
түлшний үнэ эрс өссөн нь 
Jet airways болон Энэтхэг 
дэх өрсөлдөгчдийнх нь ажил 
үйлчилгээнд бэрхшээл учрууллаа.

Эдийн засаг нь хурдацтай 

өсөж буй ч бага орлоготой 
Энэтхэгт агаарын тээврээр үйлч-
лүү лэгчдийн тоо тогтвортой 
нэмэгдсээр байгаа. тус улсын 
агаарын тээврээр зорчигчид 
үнийн өөрчлөлтөд мэдрэг учир 
компаниуд зардлын өсөлтийг 
тийзний үнэд шингээхдээ хойрго. 

үүнээс шалтгаалж Jet airways 
хоёрдугаар улиралд 189 сая 
ам.долларын цэвэр алдагдалтай 
ажиллажээ. алдагдлаа нөхөхийн 
тулд тус компани ирэх хоёр жилд 
зардлаа 285 сая ам.доллараар 
танахаар төлөвлөж байна. Jet air-
ways сүүлийн 10 жилийн долоод 
нь алдагдал хүлээсэн юм. 

“Компаниудын бизнесийн 
одоогийн байдлыг би лав 
ойлгохгүй нь” хэмээн hDfc Se-
curities-ийн шинжээч Мадукар 
ладха тайлбарлав. Мөддөө 
түлшний үнэ унаж, рупийн ханш 
чангарахгүйгээс хойш компаниуд 
“ахиухан хөрөнгө оруулалт хайх”-
аас аргагүй хэмээн тэрбээр үзлээ. 

гуравдугаар сарын эцсийн 
байдлаар Jet-ийн нийт хөрөнгө 
129.6 тэрбум, төлөх өр 200.9 
тэрбум рупи байжээ. Компанийн 
хувьцааны 24 хувийг арабын 
нэгдсэн Эмирт улсын etihad air-
ways эзэмшдэг ч хөрөнгө оруулах 
амлалт нь төлөвлөгөө хэвээрээ. 

Энэтхэгийн агаарын тээврийн 
бусад шугам ч сүүлийн хэдэн 
сарын турш санхүүгийн хүчир 
нөхцөлд ажиллаж байна. 
тус улсын агаарын тээврийн 
тэргүүлэх хувийн компани Indi-
go-гийн татвар тооцохоос өмнөх 
орлого 97 хувиар унажээ. 

“Зардал эрс өссөнийг тооцохгүй 
өнгөрлөө ч агаарын тээврийн 
шилдэг компаниуд сүүлийн 
хоёр жилд инфляцтай нийцүүлж 
ажиллах аргагүй болсон”-ыг Kotak 
Institutional equities-ийн шинжээч 
нар саяхан гаргасан тайландаа 
тайлбарлав. “агаарын тээврийн 
салбарт зардал уялдаагүй өсөж, 
тэргүүлэх компаниудын санхүү 
сэтгэл түгшим түвшинд муудлаа” 
хэмээн тайланд өгүүлжээ. 

ази, номхон далайн бүсийн 
агаарын тээврийн төвөөс (cen-
tre for asia Pacific aviation) даваа 
гарагт нийтэлсэн уг тайланд 
Энэтхэгийн агаарын шугамын 
компаниуд энэ санхүүгийн жилд 
1.9 тэрбум ам.долларын алдагдал 
хүлээх тооцоо гаргажээ. Ялангуяа 
өрсөлдөгч нартай нь харьцуулахад 
шатахуун зарцуулалт өндөр 
хуучин онгоцны флот бүхий 
Jet-д алдагдал илүү 
ноцтойг шинжээч нар 
анхааруулж байна.

Шэннон Бонд
тээврийн хэрэгсэл удаан 

хугацаагаар зогсох юм уу осол-
дож болзошгүй үед жолооч, 
зорчигч нартай холбогдох бо-
ломж той болс ноо Uber лхагва 
гарагт мэдэгдлээ. 

дэлхийн райд шеринг компа-
ниуд аюулгүй байдлыг тэргүүн 
зэрэгт тавьж буй үед гарсан уг 
мэдэгдэл сан-Францискод төвтэй 
Uber хэрэглэгчдийн ит гэлийг олж 
авахаар чармайж буйн илрэл 
болов. 

бнхау-д Didi chuxing ашиг-
ладаг жолооч нар хоёр ч эмэгтэйн 
амь хөнөөсөн хэргийн дараа райд 
шеринг салбар дахь халдлага 
хүчирхийлэл дэлхийн нийтийн 
анхаарлыг татаж эхэллээ. 

салбарт тэргүүлэгч Didi, Uber 
болон ану-ын Lyft зэрэг бусад 
өрсөлдөгч нар машин мөргөл-
дөхээс эхлээд хүчирхийлэл, 
аллага хүртэлх аюулгүй байдалтай 
холбоотой төрөл бүрийн бэрхшээ-
лийг шийдвэрлэхээр олон жил 
ажиллаж ирлээ. 

бэрхшээл шинэ зүйл биш. 
харин даян дэлхийн үйлчлүүлэгч, 
зохицуулах байгууллагуудын 
шахалтад автсан компаниуд 

Технологийн аваргуудын эсрэг шинэ 
дайралт эхлүүллээ
Ханна Кюлер, Ричард Уотерс

ану-ын хууль зүйн яам шу-
дар га өрсөлдөөн, үзэл бодлоо 
чө лөөтэй илэрхийлэх асуудлаар 
тех нологийн компаниудыг мөрдөн 
шалгах гэж буйгаа анхаарууллаа. 
google, facebook, Twitter гиш-
гисэн мөрөө эргэж харах ёс-
тойг ану-ын Ерөнхийлөгч до-
нальд трамп өнгөрсөн долоо 
хоногт сануулсны дараа энэхүү 
анхааруулга гарч байна. 

facebook-ийн үйл ажиллагаа 
хариуцсан захирал шерил 
сандберг, Twitter-ийн гүйцэтгэх 
захирал Жэк дорси нар ану-
ын сонгуульд оху хөндлөнгөөс 
оролцсон асуудлаар сенатын 
тусгай хороонд мэдүүлэг өгөв. 
ану-ын ерөнхий прокурор Жефф 
сешнс технологийн аваргуудыг 
шалгахаа мэдэгдсэн нь эрх 
баригчид шинэ дайралт эхлүүлэх 
гэж буйн дохио болов. 

сошиал мэдээллийн плат фор-
мууд “өрсөлдөөнд саад учруулж, 
үзэл бодлоо чөлөөтэй солилцох 
явдлыг санаатай хавчиж байж 
болзошгүй” тул асуудлыг муж 
улсын ерөнхий прокуроруудтай 
хамтран хэлэлцэхээ ноён сешнс 
мэдэгдлээ. өнгөрсөн долоо хоногт 
ноён трамп google, facebook, 
Twitter-ийг баруун жигүүрийн 
байр суурь хавчин боомилсон 
хэрэгт буруутгасан. Консерватив 
үзэл бодлыг мушгин гуйвуулсан 
зүйл байхгүй хэмээн компаниуд 
хариу мэдэгдэв. 

Twitter-ийн зарим жиргээ 
“ялгаварлан гадуурхсан, хууль 
бус шинжтэй” байгааг мөр-
дөн шалгана гэдгээ ану-ын 
Ерөнхийлөгч долдугаар сард 

мэдэгдсэн юм. “тун эвгүй газарт 
мөрөө үлдээцгээж буй” google, 
facebook, Twitter-ийг “мэдээ тэй 
байгаарай” хэмээн ноён трамп 
өнгөрсөн долоо хоногт анхаа-
руулсан юм. 

ноён дорси лхагва гарагт 
Эрчим хүч, худалдааны тан хи-
мын комиссоос тавьсан цензур, 
контентын бодлоготой холбоотой 
олон асуултад дөрвөн цаг хариу 
өгчээ. Ерөнхийлөгчийн жишээг 
дагалдан бүгд найрамдах 
намын олон гишүүн Twitter-ийг 
консерватив байр суурь мушгин 
гуйвуулсан хэрэгт буруутгаж 

байна. 
Twitter-ийн босс өөрийгөө 

хараат бус, бие даасан сонгогч, 
ардчилсан, бүгд найрамдах намыг 
дэмжигч айлын хүүхэд гэдгээ 
тайлбарласан юм. Twitter-ийн 
контенттой холбоотой байцаалт нь 
бүгд найрамдахчууд үзэл бодлоо 
бэхжүүлэх оролдлого хэмээн дээрх 
танхимын комис сын бүрэлдэхүүнд 
багтдаг ардчилсан намын гишүүд 
үзлээ. 

сошиал медиа компаниудын 
хүч нөлөөтэй холбоотой түгшүүр 
ихсэж байгааг ноён дорси хүлээн 
зөвшөөрсөн. “биднийг нийтэд 

зориулсан талбар хэмээн хүлээн 
авч буй хүмүүс үүндээ тохирсон 
юмыг л хүснэ” хэмээн тэрбээр 
тайлбарлав. иймд “үнэний зууч 
бол, бичлэгүүдээ зохицуул гэсэн 
шаардлага Twitter-т тулгах нь 
аюул тай” хэмээн ноён дорси 
өгүү  лэв. Зохисгүй контентыг 
хэрэг лэгч нар тэмдэг тавихаас 
нь өмнө илрүүлэх зэргээр Twit-
ter-т өөрчлөлт оруулахаар төлөв-
лөж байгаагаа захирал мөн 
дурд лаа. либерал үзэл хүчтэй 
сан-Францискогоос өөр газраас 
ахиу ажилтан хөлслөх талаар ч 
компанийн удирдлага эргэцүүлж 

байна. 
хууль бус мансууруулах 

бодисын наймаачид бараагаа 
сошиал сайт ашиглан борлуулах 
тохиолдолд компаниудад ха-
риуц лага хүлээлгэх саналыг 
сенатын мөрдөн байцаалтын 
үеэр гаргасныг facebook, Twitter 
хоёр эрс няцаалаа. хэрэглэгчээс 
үүсгэсэн бараг бүх контентод уг 
хоёр компани ану-ын харилцаа 
холбооны ёс журмын хуулийн 230 
дугаар заалтын дагуу хариуцлага 
хүлээдэггүй. 

гэхдээ жилийн өмнө Конгресс 
эмэгтэйчүүдийг наймаалахыг 

сурталчилсан контентыг уг 
заалтаас хассан юм. сошиал 
мэдээллийн компаниуд мансуу-
руулах бодисын наймаанд ч 
хариуцлага хүлээх нь зүйтэйг 
сенатын гишүүн Жо Манчин 
лхагва гарагт анхааруулж байлаа. 

Компаниудын үйл ажиллагаа 
230 дугаар заалтад тулгуурлаж 
байгааг хатагтай сандберг, ноён 
дорси нар сенатын байцаалтын 
үеэр тайлбарлав. 

дээрх хуулийн 230 дугаар 
заалт байхгүйсэн бол Twitter үзэл 
бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг 
улам хязгаарлахаас аргагүй хэмээн 
ноён дорси үзэж байна. уг заалт 
л facebook-д “үүрэг хариуцлагаа 
ихэсгэлгүйгээр хууль бус контент 
илрүүлэх боломж олгож байгаа”-г 
хатагтай сандберг мэдэгдэв. 

ану-ын сонгуульд оху 
оролц сон тухай асуудлаар сена-
тын тусгай хорооны байцаалт 
нь Вашингтон зарим зөрчилт 
нөхцлийг харгалзалгүйгээр 
технологийн салбарт зохицуу-
лалтаа чангатгаж буйг харуулж 
өглөө. 

“сошиал мэдээллийн салбарт 
зэрлэг өрнөдийн үе эцэс болж 
байна. Цаашид асуудлыг та нар 
үзэмжээрээ шийдэж явна гэдэгт би 
хувьдаа эргэлзэх байна. Конгресс 
энэхүү асуудлаар шийдвэр гаргах 
байх” хэмээн тус хорооны дэд 
тэргүүн, ардчилсан намаас 
сенатад сонгогдсон Марк уорнер 
байцаалт эхлэхийн өмнө өгүүлсэн 
юм. лхагва гарагт Twitter-ийн 
хувьцааны үнэ 6.1 хувиар унаж 
32.73, facebook-ийнх 
2.3 хувиар буурч 167.18 
ам.доллар боллоо. 

Uber зорчигчийн аюулгүй байдлын 
шинэ технологи нэвтрүүлэв

Jet airways зарим ажилтныхаа 
цалинг тавьж дийлсэнгүй

аюулгүй байдлын асуудлыг 
нэн тэргүүнд тавих болсон нь 
шинэлэг юм. Uber, Lyft хоёр 
ажил үйлчилгээний үед гарч буй 
аюулгүй байдалтай холбоотой 
ослын статистикийг нийтэд ил 
тод мэдээлэхээр шийдээд байна.  

“бид Uber-ийг дэлхийд хамгийн 
аюулгүй хөдөлгөөнт платформ 
болгоно” хэмээн дуулиант хэр-
гийн дараа буюу жилийн өмнө 
компанийн удирдлагад гүйцэтгэх 
захирлаар орж ирсэн дара 
хосровшахи амлав. 

ноён хосровшахи албан 
тушаалдаа ороод жилийн ой 
тохиож буй үетэй зэрэгцүүлэн 
аюулгүй байдлын хэд хэдэн 
шийдэл хэрэгжүүлэх гэж байгаагаа 
нью-йорк хотноо зохион бай-
гуулсан арга хэмжээний үеэр 
мэдэгдсэн юм. тээврийн хэрэгсэл 
хэвийн бусаар зогсох, эс бөгөөс 
осол гарч болзошгүй үед жолооч, 
зорчигчидтой холбоо барих, 
машины автомат бүртгэлээс 
зорчигч авсан, буулгасан хаягийн 
мэдээлийг устгах зэрэг шийдэл 
үүнд багтжээ. 

Uber нь оны эхээр аюулгүйн 
зарим шинэ бүтээгдэхүүн та-
нил цуул сан. тус компани яарал-

тай тусламжийн үйлчил гээтэй 
шууд холбох товчлуурыг аппли-
кэйшндээ нэмж өгсөн нь тавдугаар 
сараас ану-д нэвтэрчээ. ану-
ын Вашингтон, бостон зэрэг хот, 
Мексикт жолооч юм уу зорчигч 
уг товчлуурыг дарах тохиолдолд 
машины байршил, улсын дугаа-
рыг яаралтай тусламжийн үйлчил-
гээний диспетчерт мэдээлнэ. 

Энэтхэгт 2015 онд жолооч нь 
эмэгтэй зорчигчийг хүчиндсэн 
хэрэг гарсны дараа Uber-ийн 
үйлчилгээг түр зогсоосонтой 
холбогдуулан тус компани “аюу-
лын харанга дэлдэх товчлуур” анх 
санаачилсан юм. 

уг хэргээс тусдаа хятадын 
Didi компани зорчигчийг шууд 
цагдаагийн газартай холбох 
товчлуураа сайжруулж, зорчих 
үеийн дуу авианы бичлэг хийх 
туршилт эхлүүлээд байна. 

урьд нь тогтмол шалгалт 
явуул даггүй байсан Uber жолооч 
нарын ажил үйлчилгээний түү-
хийг жил бүр шалгаж байхаар 
боллоо. тус компани ану дахь 
жолооч нараа гэмт хэрэгт холбог-
дож байсан эсэхийг энэ 
оноос тогтмол шалгаж 
эхэллээ. 
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ЗГМ ТОвЧХОН

АНУ-ын доллар 2,476.24

Евро  2,878.01

Японы иен 22.25

ОХУ-ын рубль 36.27

БНХАУ-ын юань 362.12

БНСУ-ын вон 2.21

вАЛЮТыН ХАНШ

» УУл УУРхАЙ 

0.2
Хувь. Олон улсын зах 
зээлд алтны спот ханш 0.2 
хувиар чангарч, унц нь 
1198 ам.долларт хүрлээ. 

» ТҮҮхИЙ ЭД 

12
Цент. WTI төрлийн газрын 
тосны ханш 12 центээр 
буурч, 68 ам.долларт 
хүрсэн бол Brent-ийн үнэ 
мөн төдий дүнгээр буурч, 
77 ам.долларт хүрлээ. 

» АЖ ҮЙлДвЭР 

6.2
Их наяд. Уул уурхай, 
олборлох салбар энэ оны 
эхний долоон сард 6.2 их 
наяд төгрөгт хүрч өмнөх 
оны мөн үеэс 1.2 их наяд 
төгрөг буюу 23 хувиар 
өслөө. 

» олБоРлолТ 

2.3
Их наяд. Нүүрс олборлолт 
долдугаар сарын 
байдлаар 2.3 их наяд 
төгрөг хүрч, өмнөх оны 
мөн үеэс 482 тэрбум 
төгрөгөөр өсчээ.

4
Их наяд. Металлын хүдэр 
олборлолт дөрвөн их 
наяд төгрөгтэй тэнцэж, 
өмнөх оны мөн үеэс 
756.1 тэрбум төгрөгөөр 
нэмэгджээ. 

» хАЙГУУл 

3197
Тусгай зөвшөөрөл. 
2018 оны наймдугаар 
сарын 30-ны байдлаар 
Монгол Улсын хэмжээнд 
ашигт малтмалын 
хайгуул, ашиглалтын 3197 
тусгай зөвшөөрөл хүчин 
төгөлдөр бүртгэлтэй 
байна.

» ГАЗРын ТоС 

8.1
Сая. Монгол Улс 2018 
онд 8.1 сая баррель (1.1 
сая тонн) газрын тос 
олборлож, экспортлон, 
улсын төсөвт 223.4 тэрбум 
төгрөг төвлөрүүлэхээр 
төлөвлөсөн. Наймдугаар 
сарын 15-ны байдлаар 
4.11 сая баррель (558 
мянган тонн) экспортолж, 
улсын төсөвт 136 тэрбум 
төгрөг төвлөрүүлжээ. 
 
» хУДАлДАн АвАлТ 

97.8
Мянган төгрөг. 
Монголбанк 2018 
оны долдугаар сарын 
байдлаар нэг грамм алтыг 
дунджаар 97.8 мянган 
төгрөгөөр худалдан авчээ. 

Сүүлийн 15 жилд 
нүүрсний экспорт 
15 дахин өсчээ

С.Батсайхан / ЗГМ©

Г.Байгал
@baigalZGM

ТАНХИМ ДҮҮРЭН 
ОРОЛцОГЧИДТОЙ 

ЧУУЛГАН
уул уурхайн чуулган, уулзалтаар 

дүүрэн долоо хоног шувтрах 
гэж байна. ар араасаа цуварсан 
ажил хэрэгч чуулгануудад энэ 
салбарынхан алжааж буй шинж 
алга. өнгөрснөө эргэн харж, 
ирээдүйг хэлэлцэхийг хүссэн 
оролцогчдын тоо чуулганаас 
чуулганд нэмэгдэж буйг зохион 
байгуулагчид нь онцолж байна. 
сүүлийн хэдэн жил болсон хөрөнгө 
оруулагч ховор, эл хуль чуулганууд 
ард хоцорчээ. 16 дахь удаагийн 
Discover Mongolia чуулган гэхэд 
600 гаруй төлөөлөгч оролцлоо. 

шинэ долоо хоног, шинэ сар, 
шинэ улирлыг нээсэн “coal 
Mongolia 2018” чуулга уулзалт 
нүүрсний салбарыг нөмөрсөн 
яриа хэлэлцээгээр өрнөсөн. тэгвэл 
мөр залган болж буй Монголыг 
таниулах ээлжит суваг болох 
“Discover Mongolia” чуулганаар 
нүүрсээр зогсохгүй алт, зэс, уран 
зэрэг эрдэс түүхий эдийн хайгуул, 
олборлолтыг хамтад нь хөндсөн 
юм. Ялангуяа, бусад салбараасаа 
хоцорч яваа хайгуулын салбар 
чуулганы хамгийн халуун сэдэв 
байв. уул уурхай, улс орны 
хөгжлийн урд нь явах учиртай 
хайгуулын салбар аль хэдийнэ 
ард хоцорсныг албаныхан ч хүлээн 
зөвшөөрч байна. гэтэл дэлхий 
даяар хайгуулын салбарт хөрөнгө 
оруулалт татахад улам амаргүй 
болсоор. учир нь хиймэл оюун 
ухаан, цахилгаан автомашины 
салбар зэрэг хайгуултай хөрөнгө 
хуваах шинэ талбар бий болсноос 
өрсөлдөөн улам ширүүсч байна. 
тиймээс хоцорч яваа бид өрсөлдөх 
чадвараа өсгөхгүйгээр хол хаягдаж 
магадгүй байна. 

ХАЙГУУЛЫГ ӨНГӨТ 
МЕТАЛЛ ӨНГӨЛж БАЙНА 

таван жил дараалан унасан 
дэлхийн уул уурхайн салбарын 
хөрөнгө оруулалт үнийн өсөлттэй 
уралдан өнгөрсөн оноос эргэн 
сэргэж, жилийн дүнгээр 61 хувиар 
нэмэгдсэн байна. S&P global 
Market Intellince-ийн тооцоогоор 
өнгөрсөн онд өнгөт металлын 
хайгуулын зардал 8.4 тэрбум 
ам.долларт хүрчээ. Энэ нь уул 
уурхайн салбарын оргил үе болох 
2012 оныхоос хоёр дахин бага 
боловч 2016 онтой харьцуулахад 
бараг нэг тэрбум ам.доллараар 
өссөн дүн юм. 

тэгвэл хөрөнгө оруулагчид ямар 
металл руу хошуурч байна вэ. 
хайгуулын зардлыг задалбал алт 
илт өнгөлж байна. шар металлын 
зардал нийт санхүүжилтийн бараг 
50 хувийг “залгиж” буй аж. харин 
алтны араас зэс бичигдэж байна. 
өнгөрсөн онд зэсийн хайгуулд нийт 
1.6 тэрбум ам.доллар зар цуулсан 

Төмрийн 
хүдрийн баяжмал 

1.7 
сая 

УУл УУРхАЙн онцлох ҮЗҮҮлЭлТҮҮД

                                            Экспортын 90 орчим 

     Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 74
                                           ДНБ-ий 22
  Гадаадын хөрөнгө оруулалтын 72

Kincora Copper компанийн 
ерөнхийлөгч бөгөөд 

гүйцэтгэх захирал 
Сэм Спринг

хүрэл үнэг талбайд эрдэсжилт 
өндөртэй шинэ хэсгүүдийг 
илрүүлсэн. уг талбайн West 
Kasulu хэсгийн шинэ илэрцийг 
нарийвчлан тогтоохоор өрөмдлөг 
хийж байна. Ibex-тэй хийсэн 
нэгдэн нийлэх хэлцлийн дүнд 
оюутолгой-Цагаан суваргын 
зэсийн бүслүүрт багтаж байгаа 
энэ орддоо давуу байр сууриа 
хадгалсаар байна. дэлхийд 
томоохонд тооцогдох, зэсийн 
өндөр агууламж бүхий ордыг 
Монголоос олно гэж итгэж 
байна. 

Xanadu Mines Limited 
компанийн гүйцэтгэх захирал 

Эндрю Стюарт

алт, зэсийн хармагтай ордын 
төслийг энэ оны аравдугаар 
сард хайгуулаас ашиглал тад 
шилжүүлнэ. Энэ орд нь жорк 
стандартаар 203.4 сая тонн 
хүдрийн нөөцтэй, 0.34 хувийн 
зэс, тонн тутамд 0.33 грамм алтны 
агууламжтай нь тогтоогдсон. 
Энэ оны дөрөв дүгээр улиралд 
урьдчилсан шатны эдийн 
засгийн үнэлгээгээ боловсруулж 
дуусгахаар төлөвлөж байна. 
хармагтай ордын тайлан 
мэдээлэл олон нийтэд хүрсний 
дараа хөрөнгө оруулагчдын 
хандлага наашилж байна. 

Erdene Resource Development 
компанийн ерөнхийлөгч бөгөөд 

гүйцэтгэх захирал 
питер Акерли

алтны баянхөндий болон 
алтан нар ордын төслийг 
хэрэгжүүлэхэд бэлэн болгосон. 
Мөн хайгуулын ажлаа үргэлж-
лүүлж байна. баянхөндий төс-
лийн ашиглалтын тусгай зөв-
шөө рөл авахаар зорьж байна. 
баянхөндий нь алтны агуулга 
өндөр дэлхийн 100 ордын нэг 
байх магадлалтай. Энэ төслийн 
анхдагч нөөцийн тайланг удахгүй 
танилцуулахаар төлөвлөж байна. 
Мөн алтан нар, баянхөндий 
төслийн анхан шатны эдийн 
засгийн үнэлгээг хийнэ.

Orana Mining компанийн 
Геологийн асуудал эрхэлсэн 

дэд ерөнхийлөгч 
жилбэрт Штейн 

Orana Mining компанийн хөрөнгө 
оруулалттай “бадрах энержи” 
ком пани ураны чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж байна. 

дорноговь аймгийн Зүүнбаян 
багийн нутагт орших ураны 
Зөөвч-овоо ордын төслийг хэрэг-
жүүлж буй бөгөөд туршилтын 
үйлдвэрлэлээ /олборлолт/ ирэх сард 
эхлүүлнэ. “арева Майнс” компани 
нь 2018 оны нэгдүгээр сараас 
“бадрах Энержи” нэртэйгээр үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа. Зөөвч 
овоо орд нь урьдчилсан тооцоогор 
60 мянган тонн ураны нөөцтэй. 

Гол төслүүд хэрхэн урагшилж байна вэ?

нь нийт хөрөнгө оруулалтын 8-9 
хувийг эзэлсэн байна. Мөн шинэ 
эрин үеийн таваар гэгдэж буй 
батарейн түүхий эдүүд уламжлалт 
эрдсүүдтэй уралдан хөрөнгө татаж 
байгаа аж.

өнгөрсөн сарын 30-ны байд-
лаар Монгол улсад хай гуулын 
1537 тусгай зөвшөөрөл хүчин 
төгөлдөр байна. хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийг зөвхөн өргөдлийн 
журмаар олгож болдоггүй юм уу 
хэмээн хувийн хэвшлээс асууж 
байна. хариуд нь уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайд д.сумъяабазар 
өрсөлдөөн бий болсноор Монголд 
ирэх өгөөж нь илүү нэмэгдэнэ 
хэмээн хариулсан. Цаашид өргөдөл 
болон сонгон шалгаруулалтын хос 
сувгаар тусгай зөвшөөрөл олгох 
аж. Мөн уул уурхайн компаниуд 
дахиад л тогтвортой байдлыг хүсэж 
байна. Зөвхөн хайгуул төдийгүй 
татвар, бусад хууль эрхзүйн орчны 
тулхтай байдлыг хүсэж буйгаа 
дахиад л илэрхийлээд амжсан. 

Монгол улсын стратегийн ор-
дууд болон гол зам, дэд бүтцийг 
зангиддаг “Эрдэнэс Монгол” 
газ рын тос болон газрын ховор 
элементийн шинэ нэгж байгуу-

лахаар төлөвлөж байгааг тус 
компанийн гүйцэтгэх захирал 
П.ганхүү мэдэгдлээ. түүнчлэн тус 
компанийг үндэсний баялгийн сан 
болгохоор төлөвлөж байгаа аж. 

сүүлийн 15 жилийн хугацаанд 
Монгол улсын нийт экспортын 80-
аас дээш хувийг эрдэс баялгийн 
бүтээгдэхүүн, үнэт металлын 
экспорт бүрдүүлж байна. гэвч 
эрдэс бүтээгдэхүүнийг худал даалж 
байгаа дундаж үнэ бусад орны 
таваарын бирж дээрх ханшнаас 
хэд дахин доогуур үнэлэгдсэний 
улмаас ашигт малтмал үнэгүйдсэн 
хэвээр. 2005-2017 оны хооронд 
нүүрсний экспортын биет хэмжээ 
15 дахин нэмэгдсэн. нүүрсний 
орлого нэрлэсэн дүнгээр 26 сая 
ам.доллараас 2.2 тэрбум ам.доллар 

хүртэл 85 дахин өсчээ. гэвч манай 
улсын эдийн засаг, монгол айл 
өрхийн орлого ингэж өсөөгүй. 
тиймээс бодит үнэ бий болгох 
түүхий эдийн бирж байгуулахаар 
төлөвлөж байна. тус биржийг 
“Эрдэнэс Монгол” компани 
хариуцан байгуулах аж. 

олон улсын зах зээлд зэсийн 
ханш 20 хувиар унаж, хөрөнгө 
оруулагчдыг цочоосон ч манай 
зэсийн төслүүд амжилттай 
урагшилж байна. уул уур хайн 
хөрөнгө оруулалтын менеж-
мен тийн чиглэлээр мэр гэш сэн 
компани “лайон Менежер”-
ийн захирал Вэдли Виддат 
“одоогийн байдлаар уул уур-
хайн мөчлөг сайжрах шатандаа 
яваа ч энэ салбарт хангалттай 
хөрөнгө ирээгүй” гэж мэдэгдлээ. 
Монгол шиг орны хувьд хайгуул, 
ашиглалтын салбарт хөрөнгө 
оруулалт татахад ихээ хэн боломж 
бий ч хөрөнгө оруу лагчид 
эрсдэлийг ихээхэн анхаарах 
болсныг тэрбээр сануулав. уул 
уурхай өсөх мөчлөгийнхөө 
өмнө ирсэн. харин энэ үеийг 
Монгол улс ухаалгаар ашиг-
лах шаардлагатайг оролцогчид 

онцолж байна. 
Монгол улс ирэх 10-15 жилд 

уул уурхайгүйгээр урагшлахгүй 
нь тодорхой болсон. тиймээс энэ 
салбарт тулгарч буй сорилтуудыг 
шуурхай шийдэж, ойлголтоо 
нэгтгэхэд шил шилээ даран болж 
буй чуулга уулзалтууд чухал 
үүрэгтэй хэмээн салбарынхан үзэж 
байгаа юм. Эс бөгөөс энэ салбарыг 
тойрсон нийгэм, улс төр, байгаль 
орчны асуудлууд улам хурцдаж 
мэдэхээр байна. 

2010 оны эхэн шиг Монгол руу 
мөнгөө цутгахаар хөрөнгө оруу-
лагчид дугаарлан зогсоогүй ч 
манай улсыг сонирхсоор байна. 
уул уурхай бол ухаж олборлодог 
салбар гэсэн ойлголт ард 
хоцорч, уул уурхайг дэд бүтэц 
ложистикийн өнцгөөс харах 
хандлагатай болжээ. уул уурхайн 
чуулганд оролцогчдын тоо, тайлан 
мэдээл лээс харахад Монголын 
уул уурхайн дахин сэргэлт иржээ. 
гэхдээ унаж босож, уруудаж өгсөж 
үзсэн хашир хийгээд хариуцлагатай 
уул уурхай эргэн сэргэж буйг сайд 
дарга нараас эхлээд хувийн хэвшил 
хөрөнгө оруулагчдын ярианаас 
харж болохоор байлаа.  

УУхҮЯ ©

16 дахь 
удаагийн 
Discover 
Mongolia 
чуулганд 
600 гаруй 
төлөөлөгч 
оролцлоо. 

олборлолтын долдугаар сарын дүр зураг
(тонноор)

Уул уурхай Монголын эдийн засагт 2017 он
(хувиар)

Нүүрс 

26.3 
сая

Зэсийн 
баяжмал 

764.4 
мянга

Алт 

9.2

Молибдений 
баяжмал 

3.1 
мянга

“Эрдэнэс 
Монгол”-ыг 

үндэсний баялгийн 
сан болгоно

ЗГМ: ИНФОГРАФИК
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Ипотекийн 
зээлийн шинэ 
журмыг энэ сард 
танилцуулна

• Арилжааны зарим банк 
иргэдээс зээлийн хүсэлт 
авахаа энэ сараас зогсоож, 
дор бүрнээ санхүүжилт 
харуулдаж сууна.

• он гарснаас хойш орон 
сууцны санхүүжилтэд нийт 
150 орчим тэрбум төгрөгийг 
Засгийн газар, Монголбанк 
олгожээ.

• орон сууцны 
санхүүжилтийн урт 
хугацааны тогтвортой 
тогтолцоог бий болгох 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2013-
2017 онд борлуулалт хоёр 
дахин нэмэгдсэн.

Эдийн засаг

Б.Баяртогтох 
@bayartogtokhZGM
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Ипотекийг эрчимжүүлэх иргэдийн 
хүлээлт өндөр байна

н.алтанхуягийн Засгийн газар 
2013 онд эрс шийдмэг гэгч нь 
эхлүүлж байсан найман хувийн 
хүүтэй ипотекийн зээл тав дахь 
жилийнхээ нүүрийг үзэж байна. 
гэвч иргэдээ орон сууцжуулах 
хамгийн боломжит хувилбар 
эх үүсвэрийн гацаанд орж, 
урьдчилгаа 30 хувиа бүрдүүлэх 
итгэл өвөртөлж яваа олон хүний 
урам зориг хугарахад хүрээд 
байна. 

арилжааны зарим банк 
иргэдээс зээлийн хүсэлт авахаа 
энэ сараас зогсоож, дор бүрнээ 
санхүүжилт харуулдаж сууна. 
Монголбанк, Засгийн газар 
хамтран хэрэгжүүлж эхэлсэн 
дээрх хөтөлбөрийн үр дүнд 
өдгөө 93 орчим мянган иргэн 
орон сууцны зээлд хамрагдаж, 
хүмүүсийн ажил хөдөлмөр 
эрхлэх сэдлийг улам өрдсөн 
билээ. гэвч он гарснаас 
хойш ипотекийн санхүүжилт 
хумигдаж, ердөө 2000 гаруй 
иргэн уг зээлд хамрагдаж чадсан 
байна. 

Монголбанк долдугаар сард 
гэхэд дөнгөж 15.9 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилтийг 231 
зээлийн хүсэлтэд олгохоор 
арилжааны банкуудад хуваа-
рилсан байх жишээтэй. он 
гарснаас хойш тус санхүүжилтэд 
нийт 150 орчим тэрбум төгрөгийг 
Засгийн газар, Монголбанк 
олгожээ. үүний 96.2 тэрбум 
төгрөгийг төв банкнаас олгоод 
байгаа юм. харин Засгийн 
газрын санхүүжилт дорвитой 
нэмэгдсэнгүй. үүнээс болоод 
өнгөрсөн жилийн мөн үетэй 
харьцуулахад ипотекийн 

зээлийн хүртээмж тааруухан 
гүйцэтгэлтэй байна. 

богдуулан ипотекийн зээлийн 
хөтөлбөрийг төсвийн шинжтэй 
санхүүжилт гэж үзсэн. тиймээс 
уг зээлийг Монголбанкны эх 
үүсвэрээр санхүүжүүлэхийг 
хязгаарласан нь зээлийн эрч 
саарахад хүргэсэн. тэгвэл энэ 
сард төв банк Засгийн газарт 
найман хувийн хүүтэй ипотекийн 
зээлийг бүрэн хүлээлгэж 
өгөхөөр бэлтгэл ажлаа хангаж 
байна. ирэх сараас ипотекийн 
зээлийн “ирээдүй”-г Засгийн 
газар дангаар хариуцаж эхлэх 
юм. үүний өмнө “ипотекийн 
зээлийн ерөнхий журам”-д 
өөрчлөлт оруулахаар Засгийн 
газар, Монголбанкны хамтарсан 
ажлын хэсэг ажиллаж байгаа 
бөгөөд шинэ журам удахгүй 
бэлэн болох юм байна. иргэдийн 
дунд хүлээлт үүсгээд байгаа 
байрны урьдчилгааг бууруулах 
буюу 20 хувь болгох Засгийн 
газрын санаачилга шинэ журмаар 
тодорхой болох нь. 

ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 
4.3 их наяд төгрөгөөр хэмжигдэж 

байгаа бол нийт зээлийн 
үлдэгдлийн 17.6 хувийг орон 
нутагт олгосон зээл эзэлжээ. 

орон сууцны зээл олголт 
ийнхүү удаашрах хэрээр 
түрээсийн байрны үнэ нэмэгдэж, 
компани иргэн хоорондын хувь 
зээл “цэцэглэж” байгаа нь нууц 
биш. 

орон сууцны санхүүжилтийн 
урт хугацааны тогтвортой 
тогтолцоог бий болгох 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2013-2017 
онд орон сууцны борлуулалт хоёр 
дахин нэмэгдсэн. тэгвэл энэ онд 
зах зээл дээр ашиглалтад орсон 
бэлэн байрны борлуулалт 40 
хувиас хэтрэхгүй байна. хэдий 
тийм боловч ирэх жилүүдэд орон 
сууцны нийлүүлэлт нэмэгдэхээр 
байна. нийслэлд гэхэд нийт 60 
гаруй мянган айлын орон сууцны 
төсөл хэрэгжиж байгаагаас энэ 
онд болон ирэх онд ашиглалтад 
орох 7.4 мянган орон сууц байгаа 
аж. дээрх хөтөлбөр хэрэгжиж 
эхэлсэн жил хамгийн их орон 
сууц борлуулагдсан ба түүний 

63 хувьд шинээр ипотекийн 
зээл олгосон байдаг. өнгөрсөн 
онд борлуулсан орон сууцны 
44 хувийг ипотекийн зээл 
санхүүжүүлсэн бол уг үзүүлэлт 
энэ онд буурч мэдэхээр байна. 

днб-д эзлэх ипотекийн 
зээлийн хэмжээ манай улсад 
дэлхийн дунджаас бага байгаа. 
тэрчлэн улсын хэмжээнд 
насанд хүрсэн хүн амын дунд 
25-29 насныхан хамгийн их 
хувийг эзэлж байгаагаас гадна 
216 мянган өрх гэр хороололд 
амьдарч байна. ирэх таван жилд 
орон сууцны зээлийн эрэлт 
өснө гэж зарим судалгааны 
байгууллага мэдээлж буй. Энэ 
үед орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн журамд өөрчлөлт 
орж байна. хоёр жилийн өмнө тус 
журамд өөрчлөлт оруулж байсан. 
өнгөрсөн онд ипотекийн зээл 
олголт 2016 онтой харьцуулахад 
20 гаруй хувиар буурч байв. 
тэгвэл энэ онд дахин буурах 
эрсдэл бас байна.   

Өнгөрсөн онд 
борлуулсан 
орон сууцны 
44 хувийг 
ипотекийн 
зээл 
санхүүжүүл-
сэн бол уг 
үзүүлэлт энэ 
онд буурч 
мэдэхээр 
байна. 

С.Батсайхан / ЗГМ©

хөгжиж буй орнуудын зах 
зээл 2008 оны санхүүгийн 
хямралаас хойш анх удаа 
хамгийн урт хугацаанд буурлаа. 
Энэхүү уналтад ану, бнхау-
ын худалдааны маргаан, ану 
мөнгөний бодлогоо чангатгах 
хүлээлт зэрэг хүчин зүйлс 
нөлөөлсөн гэж шинжээчид үзэж 
байна. Мөн туркийн лирийн 
ханш суларч, аргентин өрөө 
буцаан төлөхөд сорилттой 
тулгарсан нь тодорхой нөлөө 

үзүүлснийг шинжээчид онцолж 
байна. ану мөнгөний зөөлөн 
бодлого баримталж байх үед 
хөрөнгө оруулагчид хөгжиж 
буй орнуудад хөрөнгө оруулж, 
өндөр өгөөж хүртэх сонирхолтой 
байсан аж. 

харин ам.долларын ханш 
чангарснаар энэ хандлага 
буурчээ. үүнээс өмнө 2013-2015 
онд хөгжиж буй орнуудын эдийн 
засаг саарахад үүнтэй ижил явдал 
давтагдаж байсан юм.

уг нь энэ онд хамгийн багадаа 
шинээр 5000 иргэнд ипотекийн 
зээл олгох нөхцөлийг бүрдүүлнэ 
гэдгээ Засгийн газар оны эхэнд 
амлаж байлаа. тодруулбал, 
төсвөөс 120 тэрбум төгрөг, 
Монголбанкны зээлийн эргэн 
төлөлтөөс 180 тэрбум төгрөгийг 
ипотекийн санхүүжилт болгохоо 
мэдэгдэж байсан юм. үлдсэн 
хугацаанд санхүүжилт нэмэгдэж, 
банкууд ипотекийн зээл 
олголтоо эрчимжүүлэхгүй бол 
2017 оныхоос хоёр дахин бага 
иргэн байртай болохоор байна. 
сангийн яам ипотекийн зээл 
олгох санхүүжилтээ амсуулах 
төдий байгаа нь эргээд ипотек 
хумигдах эрсдэл бий болгож 
байгаа юм. нийслэлийн агаар 
болон хөрсний бохирдлыг 
шийдвэрлэх хамгийн оновчтой 
гарц нь ипотек гэж үзэж байгаа 
энэ цаг үед уг зээлд санхүүжилт 
ус, агаар мэт хэрэгтэй байна. 

 оуВс-гийн “өргөтгөсөн 
санхүүжилтийн хөтөлбөр”-т 
манай улс хамрагдсантай хол-

САНХүү УУЛ УУРХАй

Хөгжиж буй орнуудын зах зээл 
анх удаа урт хугацаанд буурлаа

Нүүрсний салбарын шилдгүүдийг санал асуулгаар тодрууллаа

хоёр өдөр үргэлжилсэн 
“coal Mongolia-2018” арга 
хэмжээ өндөрлөж, шилдгүүдээ 
шалгарууллаа. нүүрсний 
салбарын “шилдгийн шилдэг” 
буюу гран при шагналыг 2018 
оны эхний долоон сарын байдлаар 
5.5 сая тонн нүүрс олборлосон 
“energy resource” компани 
хүртэж, “алтан уурхайчин” 
цомын эзэн боллоо. харин 

“шилдэг гэрээт олборлолтын 
компани”-аар “Thiess Mongo-
lia” компани тодорсон байна. 

“шилдэг техник, технологи 
нийлүүлэгч компани”-д таван 
компани өрсөлдөж “Wagner asia” 

шалгарлаа. 
67 компани үзэсгэлэн гар-

гаснаас “United Belaz Machin-
ery” компани шилдэг үзэсгэлэн 
гаргагчаар тодорч “алтан 
уурхайчин” цом хүртсэн юм. 
харин “шилдэг бүтээмж”-ийн 
шагналыг нүүрсний нөөцөө нэг 
тэрбум тонноор нэмэгдүүлсэн 
“Эрдэнэс тавантолгой” компани 
хүртлээ. найм дахь удаагийн 
“coal Mongolia” чуулганы 
шилдгүүдийг шалгаруулахдаа 
олон нийтийн саналыг 
тусгаснаараа онцлогтой юм.

Б.Бямбасүрэн
Шинжээч


