
чанадаас өндөг зөөсөөр суугаа 
нь үйлдвэрлэгчдийг үүдээ хаахад 
хүргэж байна” хэмээн хэлсэн юм.  

Сайдын хэлсэнчлэн, сүүлийн 
жилүүдэд эх орны үйлдвэрийн 
хүчин чадал өндийж, дотоодын 
хэрэгцээгээ хангах дөхсөн. 
Монгол Улсын Засгийн газ
раас өнгөрсөн жилүүдэд Гол 
нэрийн бараа бүтээгдэхүүний 
үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, өндөг, тахианы мах 
үйлдвэрлэгч дөрвөн компанид нийт 
8.6 тэрбум төгрөгийн хөн гө лөлттэй 
зээл олгосон байдаг.  Үр дүнд нь 
хоёрхон жилийн дотор өндөг 
үйлдвэрлэл хоёр дахин нэмэгджээ.

ОНЦЛОХ
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Хакүхо дээд зиндаанд түрүүлж чадалгүй бүтэн жил өнжихөд харьж явна гэж дүгнэх хүн олон байсан. Гэхдээ 
тэрбээр Нацү башёд өнгөлснөөр өөрийн үе дуусах болоогүйг харууллаа. 6

Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг 
хойшлууллаа
Төслөө ирэх есдүгээр сард албан ёсоор өргөн 
барихаар төлөвлөжээ. > 2

Картыг халах бэлтгэл үе

Гааль, улсын бүртгэл, сайн дурын даатгалын 
үйлчилгээнд удахгүй нэвтэрнэ. > 4

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ 
7 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.
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АМ.ДОЛЛАР ЮАНЬ РУБЛЬ

2404.49 350.65 42.39

ЗЭС 5-ЧИНГИС БОНД

100.02
0.04%96.830

0.17%

АЛТMSE ALL 10-ЧИНГИС БОНД

1266.70
0.09%

УЛС ТӨР
Ерөнхийлөгчийн сонгуульд 
нэр дэвшигчдийн үнэмлэхийг 
гардууллаа.
Мал, амьтны эрүүл мэндийн 
тухай хуулийн төслийн талаар 
хэлэлцүүлэг хийв. 
Экспортын 100 үйлдвэрийг 
орон нутгийн онцлогт 
үндэслэн байгуулна гэлээ. 
Солонгосын компани 
Үндэсний брэндийн зөвлөлтэй 
хамтран ажиллах хүсэлт тавив. 
Эдийн засаг, нийгмийг ирэх 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиг лэ 
лийн төслийг хэлэлцэж эхэллээ.

ЭДИЙН ЗАСАГ
Хөрөнгийн зах зээлийн 
үнэлгээ 1.49 их наяд төгрөг 
болов. 
Валютын албан нөөц импор
тын гурван сарын хэрэгцээг 
хангах түвшинд байна. 
Туркойз Хилл "Оюутолгой"г 
130160 мянган тонн баяжмал 
дахь зэс үйлдвэрлэнэ гэв. 
АНУын үр тарианы экспорт 
гурван жилийн дараа анх удаа 
нэмэгдэв. 
Тансаг зэрэглэлийн брэндийн 
бугуйн цаг, үнэт эдлэлийн бор
луулалт сэргэж байна.  

НИЙГЭМ
Жүдочид тивийн АШТээс нэг 
алт, гурван мөнгө, таван хүрэл 
медаль хүртлээ.
Зөв үлгэр дуурайл үзүүлсэн 
18 гэр бүлийг “Сайн гэр бүл”
ээр өргөмжлөв.
БХЯны хамт олон ОУХМ  
М.Анхцэцэгийн дүүд зургаан 
сая төгрөгийн хандив өглөө.
Гадаадын жуулчны хөтөч 
бэлтгэх сургалтад 300 гаруй 
залуус хамрагдаж байна.
Монгол хүний амь нас  
ДНБийг 5.5 дахин нэмсэн буюу 
43 сая төгрөгөөр үнэлэгдэв.

ДЭЛХИЙ
АНУ Хойд Солонгосыг тогтоон 
барих зорилгоор байлдааны 
гурав дахь хөлгөө илгээв. 
Өмнөд Хятадын тэнгисийн 
талаарх "Их7"гийн мэдэгдэлд 
Бээжин дургүйцлээ.
Манчестерын халдлагад 
сэжиглэн хоёр хүнийг нэмж 
баривчиллаа.  
Япон улс Пхеньяны эсрэг 
тусдаа хориг арга хэмжээ 
авахаар төлөвлөж байна. 
Температур шөнө нэмэгдэх 
нь нойргүйдүүлдгийг Калифор
нийн эрдэмтэд тогтоожээ. 

ЗГМ©

5657.50
1.16%

848.64
0.75%

“Цагаан гарьд” эргэн ирлээ
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ҮЗЭЛ БОДОЛ

Оюуны боловсролгүй оюутнууд

Их, дээд сургуулиа төгсөж буй 
залууст зориулсан “Хөгжлийн 
хөтөч” ажлын байранд зуучлах 
өдөрлөгийг сурвалжлах даал
гавар аваад өнгөрсөн долоо 
хоногт Соёлын төв өргөөг 
зорилоо. Ажил амьдралын 

Б.Бямбасүрэн
@byambaZGM

гараагаа эхлэхээр зэхэж буй 
залууст зориулан төр, хувийн 
хэвш лийнхний төлөөлөл энэ үеэр 
хөдөлмөрийн зах зээлийн талаар 
үнэ цэнэтэй мэдээлэл өгсөн юм. 
Өдөрлөг эхлээд нэг цаг гаруй 
хугацаа өнгөрлөө. Хөдөлмөрийн 
яамны мэргэжилтэн гарааны 
бизнест төрөөс ямар дэмжлэг 
үзүүлдэг, бизнесээ хэрхэн ам
жилт тай авч явах талаар ярина.

Харин энэ зуур танхимд цуг
ласан залуусын уур амьсгал 
залх  сан, үл ойшоосон янзтай 
байгаа нь мэдрэгдэв. Тэдний за
рим нь яг л багшийнхаа нүдийг 
хариулж, хичээлээ хуулдаг хүү
хэд шиг сэм сэмхэн цуварсаар 
танхимыг орхин гарцгаав. 

Үүнийг анзаарсан зохион 
байгуулагчид яагаад гарч байгааг 
нь тодруу лахад “Бид төгсөх 
ангийн оюут нууд биш” гэсээр 
эргэж ч харалгүй явах нь тэр. Энэ 
жилийн төгсөгчид биш ч гэсэн 
хэдхэн жилийн дараа сургуулиа 
дүүргэж л таарна. Гэтэл ийм үнэ 
цэнэтэй мэдээллийг үнэгүй өгч 
байгаа дээр нь сонсоод авахгүй 
яав даа хэмээн толгой сэгсрэн 
халаглах нэгэн багшийг хараад 
манай залуусын сэтгэлгээ 
ингэтлээ доройтчихсон гэж үү 
гэсэн бодол өөрийн эрхгүй төрж, 
үзэг, цаас нийлүүлж суугаа минь 
энэ.

“Их 7” уур амьсгалын 
талаар зөрөлдөв

Жорж Паркер
АНУын Ерөнхийлөгч До

нальд Трампын уур амьсгалын 
асуудлаарх байр суурь нь “Их 
7”гийн уулзалт дээр ганцаар
дуулжээ. Тэрбээр бямба гарагт 
Италийн Турин хотод бол  сон 
өрнөдийн долоон том эдийн 
засгийн дээд хэмжээний уул
зал  тад оролцсон бөгөөд АНУ 
дэл хийн дулаарлын талаар Пари
сын гэрээнээс гарах байх гэсэн 
түгшүүр дунд болсон байна. 
Германы канцлер Ангела Мер кель 
Америкийн шинэ засаг захир
гааны бодлогод сэтгэл дундуур 
байгаагаа нуугаагүй төдий
гүй, “маш хангалтгүй” хэмээн 
үнэлжээ. Тэрбээр “АНУ Пари сын 
гэрээнд үлдэх ямар ч шинж тэмдэг 
алга” гэсэн байна. Ноён Трамп 

уулзалтын дараа твиттертээ “Би 
дараа долоо хоногт Парисын 
талаар эцсийн шийдвэр гаргана” 
гэжээ. Францын дипломатчийн 
хэлс нээр АНУын Ерөнхийлөгч 
уг асуудлаар ганцаардсан бөгөөд 
хэлэлцээ хурцадмал, заримдаа 
зөрчилтэй болсон аж.

Хэлэлцэгч талууд баасан га рагт 
шөнийн хоёр цаг хүртэл ярилцсан 
авч Вашингтоныг тал даа татаж 
чадаагүй бололтой. АНУ гэрээнд 
үлдэх талаар ямар ч шинж 
тэмдэг харуулсангүй. Туринд 
болсон хоёр өдрийн уулзалтын 
дараа хатагтай Мер кель “Миний 
бодлоор Парисын гэрээ маш 
чухал учир энд буулт хийх ёсгүй” 
хэмээсэн юм. 

ЭДИЙН ЗАСАГ

Өндөг үйлдвэрлэл 
дампуурлын ирмэгт

Дотоодын өндөгний зах зээл 
гадаадынхны гарт орох дөхлөө. 
Хямд үнээр бамбай хийсэн хилийн 
чанадын тоглогчид манай зах зээлд 
хүч түрж, үндэсний үйлдвэрлэлийг 
хумьсаар удаж байна. Өдгөө бүр 
дотоодын зарим үйлдвэрлэгч 
дампуур лын ирмэгт тулсныг 
салбарын сайд нь мэдэгдэв.  Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
сайд П.Сэргэлэн УИХын Жижиг, 
дунд үйлдвэрлэлийн дэд хорооны 
хурлын үеэр “Бидэнд дотоодын 
хэрэгцээгээ хангах хүчин чадал 
бий. Гэвч өнөөг хүртэл хилийн 

Г.Байгал
@baigalZGM

9

5

“Үргээлэг 2” киногоороо 
Мон  голын кино урлагийн дээд 
шаг нал гардуулах “Cinema 
Awards” ёслолын арга хэм
жээний Шилдэг зохиолын 
шаг нал хүртсэн, Монголын 
зохиолчдын эвлэ лийн шагналт 
зохиолч Т.БумЭрдэнэтэй 
ярилцлаа.

- “Cinema Awards” наадмын 
шилдэг зохиолын шагналыг 
хүртсэнд тань баяр хүргэе?

 Баярлалаа.
-“Үргээлэг-2” киноны зо-

хиол хэзээ бичигдсэн вэ?
 Анх 2015 оны наймдугаар 

сард продюсер Баясгалан, най
руулагч Эрдэнэбилэг, жүжигчин 
Амарсайхан нар надад хүсэлт 
тавьсан. “Үргээлэг” киноны да
раа гийн цуврал байж болохоор 

зохиол хэрэгтэй байна гэсэн. 
Би бодсон. Тэгээд сэтгэл 
зовоодог, шаналж явдаг зүйлээ 
зохиол болгон буулгасан. Гурав 

хоногийн дараа ерөнхий хар 
зураг үзүүлэхэд болж байна гээд 
захиалсан. Сар орчим бодож, 
сарын хугацаанд бичсэн зохиол.

-“Cinema Awards”-ын 
та лаар таны бодлыг хуваалц-
маар байна?

Шинэлэг, өмнө нь болж 
байгаагүй өндөр түвшинд 
зохион байгуулагдсан. Цаашдаа 
илүү нэр хүнд өндөртэй наадам 
болж чадахуйц санагдаж бай
лаа. Академи авардсыг голж 
байгаа юм биш. Гэхдээ зохион 
байгуулалтын хувьд илүү сайн 
болсон. Манайх шиг олон кино 
гарч байгаа нөхцөлд авардс 
зохион байгуулна гэдэг нь 
босго, шүүлтүүрийг өндөр бол
годог сайн талтай. Ийм төрлийн 
наадам олон байх тусмаа кино 
урлаг сайжирдаг. 6

Т.БумЭрдэнэ: “Cinema Awards” 
Азийн Оскар гэж нэрлэгдэх болтугай

4000 оюутныг 
урьсан ч мянга 
хүрэхгүй төгсөгч 
иржээ

 Доройтсон компаниудыг 
аврах арга хэмжээ

 Үхэр нядлахыг харгислал 
гэж үзнэ
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ТОВЧХОН 
» ЗАСГИЙН ГАЗАР
Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат 
БНСУын “Эделман Кореа” 
компанийн төлөөлөгчдийг 
хүлээн авч уулзлаа. Тус 
компанийн гүйцэтгэх захирал 
Квон Шин Ил Ерөнхий 
сайдын дэргэд байгуулагдсан 
Монголын Үндэсний 
брэндийн зөвлөлтэй хамтран 
ажиллах хүсэлтээ илэрхийлж, 
хийх ажлын төлөвлөгөөгөө 
танилцууллаа. Тус компани 
дэлхийн 200 гаруй оронд 
Монгол Улсын брэндийг 
таниулахыг зорьж, монгол 
иргэдийн саналд тулгуурлан 
үндэсний брэнд гаргахаар 
төлөвлөсөн байна. 

» ТОО

9.5
Хувь. Монгол Улсын 
нэгдсэн төсвийн 2018 оны 
төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 
20192020 оны төсвийн 
төсөөлөлд нэгдсэн төсвийн 
тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн 
ДНБд эзлэх хувийг 2018 онд 
9.5, 2019 онд 6.9, 2020 онд 5.1 
байхаар тус тус төсөөлсөн 
байна. 

» ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Монгол Улсаас Гүрж улсад 
Бүгд Найрамдах Казахстан 
Улсаас хавсран суух Онц 
бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин 
сайд Л.Баттулга Гүржийн 
Ерөнхийлөгч Георгий 
Маргвелашвилид  итгэмжлэх 
жуух бичгээ барилаа. Энэ 
үеэр хоёр улсын хоорондын 
уламжлалт найрсаг 
харилцаа, тал бүрийн 
хамтын ажиллагааг цаашид 
өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн 
төлөө идэвхтэй ажиллахаа 
илэрхийлэв.

» ХУРАЛ
Монгол, Кувейт улсын Засгийн 
газар хоорондын комиссын 
анхдугаар хуралдаан Эль
Кувейт хотод боллоо. Тус 
хуралдааны үеэр Арабын 
эдийн засгийн хөгжлийн 
Кувейтийн сангийн буцалтгүй 
тусламжийн хүрээнд баригдах 
Түлэнхийн төвийн барилгын 
санхүүжилтийн гэрээнд хоёр 
тал гарын үсэг зурснаас гадна 
аялал жуулчлалын салбарт 
хамтран ажиллах тухай 
хэлэлцэж, санамж бичиг 
байгуулахаар тохиролцов. 

» СОНГОЛТ-2017
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 
саналын хуудасны загвар, тоо 
батлагдлаа. Саналын хуудас 
нь нэр дэвшигчийн цээж 
зурагтай байх бөгөөд УИХд 
хамгийн олон суудалтай 
намаас нэр дэвшсэн нэр 
дэвшигчээс эхэлж нэр 
дэвшигчид  дараалуулан 
бичигдсэн байна. Харин 
саналын  хуудасны тоог 
батлахдаа, сонгогчдын 
нэрийн жагсаалтад 
бүртгэгдсэн иргэдийн тоог 
үндэслэн гаргажээ.

» СЕМИНАР 
Монгол, Солонгосын 
Эдийн засгийн түншлэлийн 
хэлэлцээр байгуулах 
боломжийг судлах хамтарсан 
судалгааны хүрээнд 
худалдааны бодлогын 
асуудлаарх семинарыг 
Улаанбаатар хотноо зохион 
байгууллаа. Энэ хүрээнд 
БНСУын гадаад худалдааны 
бодлого, Чөлөөт худалдааны 
хэлэлцээр байгуулсан 
туршлага болон хоёр орны 
худалдааны өнөөгийн 
байдлын талаар сургалт 
зохион байгуулав.

ТОДРУУЛГА & ЗАЛРУУЛГА 

Уншигч та манай сонины мэдээ, нийтлэл, 
сурвалжлагатай холбоотой тодруулж, 
залруулах шаардлагатай санал, хүсэлт 

байвал

› OPED@ZASAG.CO

Утас: 99901526 хаягаар бидэнтэй 
холбогдоно уу. 

Б.Даваатогтох
@datoZGM

Төслөө ирэх 
есдүгээр сард 
албан ёсоор 
өргөн барихаар 
төлөвлөжээ

ҮНДСЭН ХУУЛЬ

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

УИХын нэр бүхий гишүү
дийн санаачилсан Төрийн 
албаны тухай хуулийн шинэ
чилсэн найруулгын төсөл нь 
долоон хэсэг, 33 бүлэг, 109 
зүйлтэй байна. Энэ нь өмнөх 
хуулийг бодоход бүлэг, зүйлийн 
тоо нь 35 дахин нэмэгдсэн маш 
том хууль болжээ. Зүйл заалтын 
тоо ихэсч хуудасны тоо олон 
болсноор хууль сайн болохгүй. 
Энэ бол амьдралаар батлагдсан 
үнэн. Миний байр суурь бол 
өмнөх хуулийнхаа суурин 
дээр сайжруулах, зохицуулах, 
өөрчлөх шаардлагатай зүйл 
хэсгээ тусгаад явах ёстой гэж 
бодож байгаа. Тухайлбал, Үндсэн 
хуулийн үзэл баримтлал, үндсэн 
зарчим, заалтуудтай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын 
төсөлд тусгагдсан заалт, нэр 
томъёо хэрхэн нийцэж байгааг 
сайтар шүүж, нягталмаар байна. 
Хуулийн шинэ төсөлд тусгаснаар 
бол төрийн албанд ажиллахаар 
бол намын гишүүнээсээ 
татгалзах заалт байна. Уг санаа 
нь зөв л дөө. Гэвч Үндсэн хуульд 
зарим төрлийн албан хаагчийг 
намын гишүүнээс түдгэлзүүлж 
болно л гэж байгаа. Тэрнээс 
татгалзана гэсэн заалт байхгүй. 
Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн 
асуудлыг хөндөн ярьж байгаа 
энэ  цаг үед Төрийн албаны тухай 
хуулийн шинэчлэлээ үүнтэй 
уялдуулах ёстой. 

УИХын дэд дарга 
Я.Санжмятав

ЭШЛЭЛ

Нэг болон 
хоёрдугаар 
хэлэлцүүлэг 
явсны дараа 
үүнийгээ 
ард нийтийн 
саналаар 
шийдэх үү, 
эсвэл УИХын 
дөрөвний 
гурваар шийдэх 
үү гэдгээ 
эцэслэнэ.

Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат 
эдийн засгийн эргэлт сайжирч, 
өсөлт ажиглагдаж эхэлсэн дүр 
зураг харагдаж байгааг чуулганы 
нэгдсэн хуралдаанаар онцлов. 
Тэрбээр хөнгөн үйлдвэрлэлийн 
салбарыг хөгжүүлэх талаар 
Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж 
байгаа арга хэмжээг танилцуулсан 
юм.

Өнгөрсөн оны байдлаар 
хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарт 
нийт 2000 гаруй үйлдвэр үйл 

ажиллагаа явуулж, 48.8 мянган 
хүн ажиллаж байгаа аж. Хөнгөн 
үйлдвэрлэлийн 60 хувийг ноос 
ноолуур, арьс шир, оёдол, мод 
модон эдлэл эзэлж байна. Монгол 
Улс 2016 оны тооллогоор 61 
сая толгой мал тоолуулж, мал 
сүргийн тоо өссөнтэй холбоотой 
малын гаралтай түүхий эдийн 
нөөц нэмэгдэж байгаа аж. 2017 онд 
малын гаралтай түүхий эд болох 
ноолуур 9400, ноос 29 мянган тн, 
арьс шир 14 сая ширхгийг бэлтгэх 
урьдчилсан таамаглал байна. 
Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын 
үйлдвэрүүд дээрх нөөцийн 30
60 хувийг боловсруулж, эцсийн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэснээр 
2017 оны эцэст үйлдвэрлэлийг 
дөрвөн их наяд төгрөг, нийт 
борлуулалтыг 3.5 их наяд төгрөгт 
хүргэхээр ажиллаж байгааг 
Ерөнхий сайд тодотгов. 

Засгийн газраас хөнгөн, жижиг 
дунд үйлдвэр, хоршооны салбарт 
урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын 
болон санхүү, зээлийн уян хатан 
бодлого хэрэгжүүлэх зорилт 
тавьжээ. Энэ хүрээнд эдийн 
засгийн өсөлтийг дэмжсэн 
төслүүдийг санхүүжилтээр 
хангах хөрөнгө оруулалтын 
сан, хөрөнгө оруулалтын 
менежментийн компанийг 

байгуулах шийдвэр гаргаад 
байгаа аж. Хөрөнгө оруулалтын 
сан байгуулагдсанаар хөдөө аж 
ахуй, хүнс, хөнгөн аж үйлдвэрлэлд 
суурилсан шинэ бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээ, нэмүү өртөг шингэсэн 
үйлдвэрлэл бий болгох, ажлын 
байр болон экпортыг нэмэгдүүлэх 
зэрэг олон давуу тал бий болно 
хэмээн тооцжээ. Мөн эдийн 
засгаа төрөлжүүлэх, жижиг, 
дунд үйлдвэрлэлийн экспортын 
бүтээгдэхүүний нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Дэлхийн 
банктай хамтран экспортыг 
дэмжих төслийг эхлүүлээд 
байгааг тэрбээр дуулгалаа.  

Бодлого тодорхойлогчид 
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай ард нийтийн 
санал асуулгыг Ерөнхийлөгчийн 
сонгуультай хамт зохион 
байгуулахаар төлөвлөж байсан. 
Гэвч ард нийтийн санал 
асуулгыг ирэх аравдугаар сард 
болгон хойшлуулав. Харин 
ирэх зургадугаар сарын 5наас 
наймдугаар сарын 1н хүртэл 
ард нийтийн дунд хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэх аж. Улмаар иргэдээс 
ирсэн саналыг тусган Үндсэн 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг 
хойшлууллаа

тухай төслөө ирэх есдүгээр 
сард албан ёсоор УИХд өргөн 
барихаар төлөвлөжээ. Энэ талаар 
УИХын гишүүн, Ажлын хэсгийн 
гишүүн Г.Занданшатар “Ард 
нийтийн саналыг авна. Улс төрийн 
байгууллага, иргэний нийгмийн 
төлөөлөл ард түмний саналыг 
зургаан сэдвийн хүрээнд авч, 
санал солилцож олон хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулна. Гурван сарын 
турш хэлэлцэх явцад гарсан бүх 
саналыг нэгтгээд, ямар байдлаар 
өөрчлөлт оруулахаа УИХд өргөн 
барина. Нэг болон хоёрдугаар 
хэлэлцүүлэг явсны дараа үүнийгээ 
ард нийтийн саналаар шийдэх үү, 
эсвэл УИХын дөрөвний гурваар 
шийдэх үү гэдгээ эцэслэнэ. Бид 
долоо биш, найм хэмжиж, нэг 
огтлох зарчим баримталж байна” 
хэмээн тайлбарлав. 

Тэгвэл эрх баригчид Үндсэн 
хуульд оруулах нэмэлт, өөрч
лөлтийн төслөө боловс руулж, 
УИХд өргөн мэдүүлсэн. Уг 
төсөлд Ерөнхийлөгчийн хууль 
санаачлах, Засгийн газарт 
чиглэл өгсөн зарлиг гаргах 

эрхийг хасахаар тусгаад буй. 
Ингэснээр УИХын гишүүн болон 
Засгийн газар л хууль санаачлах 
эрх эдлэхэхээр байгаа юм. Мөн 
Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг 
захиргааны хувьд аймаг, нийслэл, 
хотод хуваагдахаар тусгасан 
байна. Аймаг нь сум, хотод, сум 
нь баг болон тосгонд, нийслэл 
нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд, 
хот нь хороонд хуваагдах аж. 
Үүнтэй уялдуулан аймаг, нийслэл, 
хотын Засаг даргыг Ерөнхий 
сайд, сум, хот, дүүргийн Засаг 
даргыг харьяалах дээд шатны 
Засаг дарга, баг, тосгон, хорооны 
Засаг даргыг мөн л харьяалах дээд 
шатны Засаг дарга дөрвөн жилийн 
хугацаатайгаар томилохоор 
тусгасан байна. 

Засгийн газрын нийт гишүү
ний гуравны нэг нь УИХын 
гишүүн байж болохоор төсөлд 
тусгажээ. Ингэснээр УИХын 
гишүүн “давхар дээл”тэй байх 
боломж бүрдэж буй. Мөн Засгийн 
газрын бүтцийг хуульчилжээ. 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, 
Сангийн яам, Гадаад хэргийн яам, 

Батлан хамгаалахын яам болон 
Байгаль орчны яам гэсэн үндсэн 
таван чиг үүргийн яамтай байх 
аж. Ингэснээр Засгийн газар 
солигдох бүрт яамдын нэрийг 
сольж, төрийн албан хаагчдыг 
хоморголон халдаг тогтолцоог 
тодорхой хувиар бууруулах 
боломж бүрдэх юм. 

Ерөнхий сайдад нийгэм, эдийн 
засаг, дэд бүтцийн чиглэлийн 
долоо хүртэл яамыг нэмж 
байгуулах боломжийг  мөн 
олгохоор тусгасан. Онцлоход, 
УИХ нэгдсэн төсвийг батлахдаа 
Засгийн газрын санал авалгүйгээр 
зардлын шинэ төрөл үүсгэх, 
зарлага нэмэгдүүлэхийг Үндсэн 
хуулиар хориглох аж. Ингэснээр 

УИХын гишүүд өөрсдийн 
тойрогтоо хөрөнгө оруу лалт 
нэмэх боломжийг хумина хэмээн 
тооцжээ. 

Үүнээс гадна УИХын ээлжит 
чуулган хагас жил тутам нэг 
удаа 75аас доошгүй ажлын өдөр 
чуулна. Одоогийн хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж байгаа Үндсэн хуульд 
ээлжит чуулган хагас жил тутам 
нэг удаа 50аас доошгүй ажлын 
өдөр чуулахаар заасан байдаг. 
Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн 
бие даасан байдлыг хангах 
үүрэг бүхий Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 
11 гишүүнтэй байхаар төсөлд 
тусгасан байна. Түүнчлэн, 35 
нас хүрсэн иргэ нийг Улсын дээд 
шүүхийн шүүгчээр томилохоор 
байсныг 40, 25 нас хүрсэн иргэнийг 
бусад шүүхийн шүүгчээр томилж 
болохоор байсныг 30 нас болгон 
нэмэгдүүлжээ. 

Энэ мэтчилэн Үндсэн хуульд 
оруулахаар төлөвлөөд буй нэмэлт 
өөрчлөлтүүдийг ард нийтийн 
дунд хэлэл цүүлснээр эцсийн 
хувилбарыг боловсруулна.  

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн борлуулалтыг 3.5 их наяд төгрөгт хүргэнэ
Б.Тогтох
ЗГМ

Үндсэн хуулийн 
өөрчлөлтийн 

төслийг ард нийтээр 
хэлэлцүүлнэ
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Улс хөгжихгүй 
байгаа нь тэднээс 

болж буйг 
хатуухан хэлмээр 

байна

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

» Энэ жил 30 гаруй мянган 
оюутан их, дээд сургуулиа 
дүүргэж буй. 

» Сургуулиа төгсөж буй 4000 
оюутныг өдөрлөгт ирэхийг 
урьсан ч мянга ч хүрэхгүй хүн 
иржээ.

» Улсын хэмжээнд 
хөдөлмөрийн зах зээлийн 
хамгийн идэвхтэй хэсэг болох 
1534 насны залуусын 58 хувь 
нь ажилгүй байна. 

1 
БСШУСЯны мэдээллээр энэ 

жил 30 гаруй мянган оюутан 
их, дээд сургуулиа дүүргэж 
буй. Тэгэхээр төдий тооны хүн 
ажил амьдралынхаа гарааг 
эхлэхээр зэхэж байгаа гэсэн үг. 
Тус өдөрлөгт илтгэл тавьсан 
МҮХАҮТын ерөнхийлөгч 
Б.Лхагважав “Хөдөлмөрийн зах 
зээлийн өрсөлдөөнд эзэмшсэн 
мэргэжлээрээ ажилдаа тэнцэж, 
орон зайгаа хэрхэн тэлэх нь та 
бүхний ур чадвараас 100 хувь 
шалтгаална. Танил тал, мөнгө 
төгрөгөөс илүүтэй толгой доторх 
мэдлэг тань хөгжлийн замд 
хөтөлнө. Та нарт бэрхшээлийг 
боломж болгох гаргалгаа байна. 

С.ЦОГТБАЯР ЗУРЖ БАЙНА

Баярынхаа маргааш
юу хийхээ мэдэхгүй
атлаа үнэ цэнэтэй
сургалтыг хаяад
гарна

Оюуны боловсролгүй оюутнууд
Тухайлбал, Эдийн засгийн ил 
тод байдлыг дэмжих тухай 
хуулийн хүрээнд 34 их наяд 
төгрөгийн ажил үйлчилгээ ил 
болж, 34 мянган нягтлан бодогч 
ажилгүй болсон. Тиймээс банк, 
санхүүгийн чиглэлээр сургуулиа 
төгсөж буй оюутнууд ёс зүй, 
эрдэм мэдлэгтэй байвал энэ 
орон зайг нөхөж, ажилд орох 
боломж бий. Үнэндээ өнөөдөр 
нэг ч тайлан гаргаж чадахгүй 
сургуулиа төгсөж буй нягтлан 
бодогч байна шүү дээ. Манай 
улс үргэлж эдийн засгийн 
хямралтай байгаад байхгүй. 
Ирээдүйд уул уурхай, газар 
тариалан гээд бүхий л салбар 
эрчимтэй хөгжинө. Хамгийн 
багадаа 5001000 хүнтэй, нэг 
тэрбум ам.долларын эргэлттэй 
компанийг авч явах хэмжээний 
удирдагч ирээдүйн Монгол 
Улсад хэрэгтэй болно. Тиймээс 
өнөөгийн залуус та нар чадварлаг 
манлайлагч байх хэрэгтэй” 
хэмээн тэднийг хурцалж байлаа. 

Гэтэл илжигний чихэнд ус 
хийсэн ч сэгсэрнэ, алт хийсэн ч 
сэгсэрнэ гэдгийн адилаар миний 
арын эгнээнд сууж байсан хэсэг 
охид ийн ярилцах. “Хонхны 
баяр боллоо. Дэлгүүр хэсэж, 
өмсөх юмнуудаа сонгомоор 

байна. Багш шал дэмий, ямар 
ч хэрэггүй юманд явуулчихсан 
байх юм” хэмээн шивнэлдсээр 
танхимыг орхин гарлаа. 

Уг нь гаднаас нь харахад 
нэлээд дэгжин, бас ч гэж юмны 
учир ойлгох толгойнууд байх 
шиг. Ийн тэдний яриаг сонссон 
надад бусад нь ямар бодолтой 
байгаа бол гэсэн бодол төрж, 
зааланд суугаа оюутнуудыг 
тойруулан хэсэг ажиглалаа. 
Тэдний дийлэнх нь гар утсаа 
“маажиж”, эсвэл хоорондоо 
шивнэлдэж, зарим нь бүр унтаж 
байв. Уг нь Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газраас 
40 орчим аж ахуйн нэгжийн 
600 орчим ажлын байрыг 
танилцуулж, сургуулиа төгсөж 
буй 4000 оюутныг өдөрлөгт 
ирэхийг урьсан ч мянга ч 

хүрэхгүй хүн иржээ. 
Мэдээж ганцхан энэ үйл 

явдлаар ирээдүйд түүчээлэх 
залуусыг дүгнэж болохгүй. 
Гэхдээ хонхны баярынхаа 
маргаашнаас юу хийхээ мэдэхгүй 
суугаа мөртлөө энэ мэт үнэтэй 
сургалтыг дэмий юм гээд хаяад 
гардаг, тархины “тураалтай”, 
чадваргүй оюутнууд олширч 
байгааг шүүмжлэхгүй байхын 
арга алга. Үр хүүхдээ дээд 
боловсролтой болгохын тулд 
зарим эцэг, эх өмсөж зүүх, идэж 
уухаа танан байж дөрвөн жилийн 
турш сургалтын төлбөрийнх нь 
төлөө хуруу хумсаа “хугалан” 
зүтгэдэг. Гэтэл эцсийн үр дүн нь 
иймэрхүү дүр зурагтай байгаа 
нь нэг талдаа эмгэнэлтэй юм. 
Дөрвөн жилийн төлбөр төлж, 
диплом авчихаад дэлгүүрийн 
лангуу сахих гэж байгаа бол 
анхнаасаа их, дээд сургуулийг 
зүглэж, хотын түгжрэлийг 
нэмэгдүүлж, зай бөглөх хэрэг 
юун. 

БСШУСЯны тоон мэдээллээс 
харахад их, дээд сургууль 
төгсөгчдийн дөрөвний нэг 
нь л ажлын байртай болдог 
гэжээ. Үндэсний статистикийн 
хорооны энэ оны эхний дөрвөн 
сарын тайлан мэдээллээс харахад 

бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 
тоо 33 мянгад хүрч, үүний 
31.5 хувь нь дээд боловсролтой 
буюу диплом өвөртөлсөн 
ажилгүйчүүд байна. Тэрчлэн 
улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн 
зах зээлийн хамгийн идэвхтэй 
хэсэг болох 1534 насны 
залуусын 58 хувь нь ажилгүй 
байгааг дурьджээ. Энэ бол маш 
өндөр тоо юм. Цаашлаад Монгол 
Улсын эдийн засагт нөлөөлөөд 
зогсохгүй улс орон хөгжихгүй 
байгаагийн гол шалтгаан 
тэднээс болж байгааг хатуухан 
хэлмээр байна. 

Нөгөөтэйгүүр, техник техно
логийн үсрэнгүй хөгжил ирж, 
роботууд хүмүүсийн ажлыг 
“булаах” ирээдүй бидэнд 
ч ойр байгааг манай сонин 
хөндөж бичсэн. Дэлхий дахинд 
хөдөлмөрийн зах зээлийн 
хамгийн идэвхтэй хэсэг болох 
залуус мэдлэг ур чадвараараа 
гологдож, оронд нь техник 
ашиглах сонирхолтой ажил 
олгогчдын тоо нэмэгдэж байна. 
Энэ хэрээр гудамж “метрлэх” 
идэр настнуудын тоо олширсоор. 
Олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллагын тооцоогоор 2016 
онд залуусын ажилгүйдлийн 
түвшин сүүлийн 20 жилийн 

дээд цэгт тулжээ. Тэгэхээр 
манай залуус одооноос мэдлэг 
боловсролдоо анхаарч эхлэхгүй 
бол роботуудад “арчигдах” цаг 
ирэх бололтой. 

Эцэст нь дүгнэхэд, дөрвөн 

жилийг наргиж цэнгэж өнгө
рөөн, олигтой зүйл сурч мэдэж 
гавиагүй залуус Монгол Улсын 
ирээдүйн суурийг тавьж байгаа 
нь харамсмаар. Ажил олгогчид 
үгээ хэлж, аргаа барж сууна. 
Оюутны ширээнээс мэдлэг, 
чадваргүй иргэд бөөн бөөнөөрөө 
мэндэлж байгаа болохоор ажил 
олгогчдын шалгуур хангасан 
чадварлаг боловсон хүчин 
дутагдахаас ч аргагүй биз ээ. 
Дээд боловсрол эзэмшиж байгаа 
залуусын хандлага ийм өчүүхэн 
байгаа нь өнөөгийн нийгмийн 
үнэн дүр төрх. Нөгөө талаар 
энэ нь манай улсын боловсрол 
олгох тогтолцооны гажуудлын 
тусгал ч болоод буй. Хүн болгон 
их, дээд сургуульд суралцах 
албатай мэт ойлголт төрүүлж, 
боловсролгүй хүнийг мангарт 
тооцдог гэсэн сэтгэлгээ нэвт 
шувт шингэсэн байна. Тиймдээ 
ч нийтээрээ дээд боловсрол 
эзэмшчихсэн учир мэргэжилтэй 
ажилчин дутагдаж, талх хийх 
хүн олдохгүйд хүрэв. Арга ч 
үгүй биз. Дээд боловсролтой 
байж хэн талх бариад суухыг 
хүсэх билээ. Гэвч эцэст нь 
чанартай боловсон хүчин бус, 
дипломтой бүдүүлэг иргэдийн 
эгнээ л нэмэгдсээр.  



энэ үед хувийн мэдээллээ эсвэл 
мөнгөө алдах вий гэж эмээдэг. 
Саяхан Хятадад худал дааны 
байгууллагын хананд наасан 
QR кодын оронд өөрийн дансаа 
байрлуулж иргэдийн мөнгийг 
завшсан хэрэг гарсан. Энэ 
тохиолдолд эзнийг нь дансаар 
нь хөөж олоход тийм ч түвэг
тэй биш. Түүнчлэн хэрэг лэгч 
мөн  гөө шилжүүлэхдээ ямар бай
гууллагын, ямар данс вэ гэдгийг 
анзаарсан бол уг халд лагад 
өртөхгүй гэж мэр гэжлийнхэн 
тайлбарлаж байна. 

QR кодыг хэрэглэхийн тулд 
гар утасны аппликэйшн эсвэл 
тусгай уншигч програмыг гар 
утсандаа суулгадаг. Үүний дараа 
кодыг гар утсаараа уншуулахад 
QR код нь дансны дугаар, төлөх 
үнийн дүн, төлөх үйлчилгээний 
нэр зэргийг товчилон тухайн 
байгууллагын данс руу зааж 
өгдөг. Харин төлбөр төлөх 
арга нь мобайл банк, интернэт 
банктай адил юм. Тиймээс 
хэрэв та төлбөрөө мобайл эсвэл 
интернэт банкаар дамжуулан 
шилжүүлэх нь аюулгүй гэж 
үздэг бол QR код ашиглахад ч 
эмээх зүйлгүй. 

Гэхдээ байгууллага бүр, банк 
бүр өөрийн гэсэн QR ко дын 
стандарттай, уншигч прог
рамтай байх нь хэрэглэгчдэд 
түвэгтэй байдаг. Нэг банкны 
уншигчаар өөр банкны гүйлгээ 
хийж болдоггүй учраас үүнийг 
цэгцлэх шаардлага аяндаа гарч 
иржээ. Тиймээс сүүлийн үед 
улс орон бүр нэг стандарттай 
болохыг эрмэлзэж байна. Ту
хайлбал, Австрали улс QR 
кодыг нэг стандарттай хэ  рэг
лэх болж, үүнийгээ Bpay гэж 
тусад нь нэрлэдэг болсон. Мөн 
Хятадын Аlibaba сайт, Wechat 
аппликэйшн саяхан QR кодын 
системээ нэгтгэснээс үүнийг 
харж болно. 

 Энэ үйлчилгээ олон сал
барт нэвтэрч байгааг дагаад 
түү ний аюулгүй байдлыг 

батал гаажуулж, хянах үүрэгтэй 
дундын байгуул лагууд гарч 
ирсэн. Тухайлбал манай улсад 
“Qpay” компани ийм төрлийн 
үйлчилгээ үзүүлдэг. Тус ком
панийн үүсгэн байгуулагч 
Б.Чулуунсүх “Ер нь хүн 
төлбөр төлөхдөө ихэвчлэн 
яарч сандарсан байдаг. Давчуу 
хугацаанд олон үйлдэл хийх 
нь бухимдуулдаг учраас аль 
болох хялбар аргыг сонгох 
хандлагатай. Үйлчилгээний 
байгууллагууд ч бусдаасаа илүү 
“ухаалаг” байж, хэрэглэгчээ 
татахын тулд QR кодыг маш 
богино хугацаанд үйлчилгээндээ 
нэвтрүүлж байна. Өмнө нь 
төлбөр төлөхдөө 10 гаруй үйлдэл 
хийдэг байсан бол үүнийг хоёр 
болгож эрс хялбарчилсан. Харин 
манайх шиг дундын байгууллага 
нь QR кодыг компаниудад нэг 
стандарттайгаар хийж өгдөг. 
Тухайн компани, үйлчилгээний 
талаарх мэдээлэл зөвхөн 
манай мэдээллийн санд байдаг 
учраас эрсдэл багатай. Кодыг 
уншуулахад мэдээлэл нь манай 
серверт ирдэг. Сервер кодыг 
таньж, задлаад хэрэглэгчид 
харуулдаг. Монголын мобайл 
сүлжээтэй бүх банк хөгжлөөс 
хоцрохгүйн тулд ирээдүйд QR 
код ашигладаг болох байх. 
Манай компани гааль, улсын 
бүртгэл, сайн дурын нийгмийн 
даатгал зэрэг үйлчилгээнд уг 
кодыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж 
байгаа” гэв.

Энэ  мэтээр QR код гар утас ны 
дэвшилт технологитой хавсарч 
онлайн гүйлгээг хялбарчилж, 
картын хэрэглээг зах зээлээс 
шахаж эхэллээ. Бүх төлбөр гар 
утсанд шилжинэ гэсэн техно
логийн салбарынхны зөгнөлийн 
бодит биелэл болж байна. 

QR кодыг төлбөрт ашиглах 
нь баталгаатай гэж үзэж байгаа 
бол цахим хуудас руу холбоход 
илүү эрсдэлтэй. Учир нь тухайн 
кодыг гар утсаараа уншуулахад 
өөр хортой програм руу нэвт
рэх, вирус халдах магадлал 
өндөр байдаг юм байна. Энэ 
нь QR кодын хамгийн сул тал. 
Харин тус вэб сайт дундын 
бай гууллагад бүртгэлтэй бол 
тусгай серверүүд хортой кодыг 
нь илрүүлдэг. Тиймээс бүх 
QR код аюулгүй гэж үзэх нь 
өрөөс гөл учраас хяналтаа бүү 
сулруулаарай.  

өргөн хэрэглэгдэж буй нь 
төл бөрийн үйлчилгээ. Нэгж 
худалдан авахаас эхлээд, 
цахил гааны төлбөр, торгуульд 
ч ашигладаг. Тухайлбал, 
ма  най улсад өнгөрсөн оны 
ар  ван  нэгдүгээр сард замын 
хөдөл  гөөнд оролцох үедөө 
зөр чил гаргасан жолооч нар QR 
код ашиглан торгуулиа төлөх 
боломжтой болсон. Торгуулийн 
хуудасны код нь маш урт, 
олон оронтой учраас банкны 
ажилтан буруу шивэх тохиолдол 
гардаг. Ингэснээр төлбөрөө 

төлсөн ч torguuli.mn сайтаас 
хасагддаггүй байв. Харин 
QR код ашигласнаар хүлээн 
авах данс болон торгуулийн 
хуудасны код автоматаар гарч  
ирэх учраас зөрнө гэсэн ойлголт 
байхгүй.

Өдгөө MNBC кабелийн 
телевиз, Gmobile, Skytel, ITzone, 
PCmall зэрэг 30 орчим компани  
хэрэглэгчдээс төлбөр авахдаа уг 
кодыг ашиглаж байна. Удахгүй 
зарим кино театр, Ддиш ТВ 
зэрэг компаниуд хэрэглээнд 
нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа 

аж. Мөн нийслэлийн захиргааны 
бүхий л үйлчилгээнд ашиглахаар 
зэхэж байна. Иргэд нийслэ
лийн захиргаанаас үйлчилгээ 
авахдаа эхлээд байцаагч дээр 
очиж үнийн дүнгээ бодуулна, 
банкинд мөнгөө тушаана, дахин 
байцаагч дээр очно гээд олон 
үйлдэл хийдэг байсан бол QR 
код хэрэглэснээр энэ үйлдлийг 
хэд дахин  багасгах юм. 

Уг кодыг анх хэрэглэж буй 
хү мүүсийн олонх нь түүний 
аюул гүй байдалд эргэлздэг. Ца
хим халдлага газар аваад байгаа 

Дундын 
байгууллагууд 

аюулгүй байдлыг 
хангадаг
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Б.Баярмаа
@bayarmaaZGM
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ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН

Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын СУГАРМАА

Утас. 99903584

Улс төр, нийгмийн мэдээллийн алба
Эдитор Б.Гандолгор

Утас. 99901483

Эдийн засаг, бизнес мэдээллийн алба
Эдитор Б.Баяртогтох

Утас. 99901532

Гадаад контент, соёл энтертайнментын алба
Эдитор Р.Оюунцэцэг

Утас. 99901621

Г.Лхагвасүрэн
Утас. 99903581

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 

“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024

Утас. 70103131, 
Факс. 70106065

Zasag.Co

Дугаарын удирдагч
Г.Баярсайхан

“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.

РЕДАКЦИ

ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА

ХАЯГ

ЦАХИМ ХУВИЛБАР

Картыг халах бэлтгэл үе

Банкинд дугаарладаг, кар
таар төлбөр хийдэг үе өн гөрч, 
бүх тооцоо гар утсанд шил
жинэ. Технологийн салбарт 
тэр гүүлэгчид ингэж ярьдаг 
болоод удаж байна. Улам 
ухаалаг болж буй гар утасны 
технологийг хэрхэн амьдралыг 
хялбарчлахад ашиглах вэ гэсэн 
эрэл хайгуулын нэг шийдэл нь 
QR код юм. Хятадын аль нэг 
дэлгүүрт ороход хананд нь QR 
кодтой цаас хаа сайгүй наасан 
байдаг. Тус улсын 930 гаруй 
мянган хэрэглэгчтэй Wechat 
аппликэйшн орлогынхоо ихэнх 
хувийг төлбөрийн системээсээ 
олдог. Үүнд QR код хэрэглээнд 
өргөн нэвтэрсэн нь нөлөөлжээ. 

Тэгвэл QR код гэж юу вэ. 
Энэ нь олонх хүний ойлгодог 
шиг төлбөрийн систем биш. 
Зөвхөн урт мэдээллийг “баз
сан” тэмдэгтүүдийн товчлол 
гэж болно. Анх 1994 онд Японы 
“Тоёота”д сэлбэг ний лүүлдэг 
“Denso Wave” компани бараа
ныхаа тайлбар мэдээллийг 
товчлохын тулд энэ кодыг 
ашиглаж эхэлжээ. Бар кодыг 
бодвол илүү олон мэдээллийг 
багтаадаг, системд оруулахад 
хялбар, маш хурдан уншигддаг 
зэрэг цөөнгүй давуу талтай. 
Бар код нь 2530 тэмдэгтийн 
багтаамжтай бол QR код нь 
100 тэмдэгт буюу дөрвөн 
килобайт мэдээллийг агуулдаг. 
Гэхдээ багтаамжийг нь тултал 
ашиг лавал мэдээллийг задалж, 
уншихад түвэгтэй, удаан байдаг 
аж. Тиймээс мэдээллээ 50 тэм
дэгтэд багтаахыг зөвлөдөг юм 
байна.  

QR кодыг вэб сайтын хол
боосыг зааж өгөх болон төлбөр 
төлөх гэсэн хоёр үндсэн аргаар 
ашигладаг. Үүнээс хамгийн 

Гааль, улсын 
бүртгэл, сайн 
дурын даатгалын 
үйлчилгээнд 
удахгүй нэвтэрнэ

Цахим шуудан цаг хугацааг 
багагүй хэмнэдэг. Гэвч илгээсэн 
имэйл хүлээн авагчид очихгүй 
удах, спам болох нь цөөнгүй. 
Тиймээс спам болгохгүйн тулд 
дараах зөвлөгөөг дагаарай. 

1. Тусгай форматтай бичвэр
Цахим шуудангаар явуулах 

бичвэрээ өөр файл дээр бичээд, 
хуулж явуулах тохиолдол бий. 
Ийм үед тусгай фонт ашигласан 
бол хүлээн авагч сервер нь спам 
гэж үзэх магадлалтай байдаг 
аж. Тиймээс аль болох өргөн 
хэрэглэдэг, энгийн форматаар 
бичвэл серверүүд богино хуга
цаандмэдээллийг дамжуулна. 
Түүнчлэн санхүүгийн тайлан, 
програм хангамжид хэрэглэдэг 

тусгай тэмдэгтүүдийг алдаатай 
мэдээлэлд тооцох нь бий. 
2. Бичвэрээсээ хэт том зураг 

Ихэнх сурталчилгааны компа
ниуд бага бичвэртэй, маш том 
хэмжээтэй зураг илгээдэг. Тиймээс 
имэйлдээ зураг илгээж байгаа 
бол текст нь төдий чинээ их байх 
ёстой. Том зургийг хавсаргахын 
оронд share буюу хуваалцаж 
илгээгээрэй.
3. Гарчиг ба агуулга

Цахим шуудан очихгүй, 
эсвэл удсан тохиолдолд бид өөр 
хоорондоо имэйл илгээж шалгадаг. 
Имэйлийн гарчиг болон агуулга 
хэсэгт ижил үг бичиж, олон дахин 
илгээвэл таны имэйл хаягийг 
хуурамч байх магадлалтай гэж 
үзэн хаах эрсдэлтэй.  Googleийн андройд үйлдлийн 

системийг хоёр тэрбум гаруй 
төхөөрөмжид суулгаж, ашиг
лаж байна. Гэвч ширүүн 
өрсөл дөөнтэй технологийн 
зах зээлд энэ нь хангалттай 
биш аж. Тус компани өнгөрсөн 
жилээс ухаалаг утаснаас гадна 
хиймэл оюун ухаанд суурилсан 
гэр ахуйн хэрэгсэлд гол анхаарлаа 
хандуулахаар болсон. Googleийн 
энэ онд худалдаанд гаргах шинэ 
бүтээгдэхүүнүүдээс заримыг нь 
танилцуулъя.

ВИРТУАЛ ЧИХЭВЧ
Виртуал буюу орон зайн 

тоглоомын төхөөрөмжийн зах 
зээлд технологийн “акул”ууд 
бүгд ямар нэг хэмжээгээр хөл 
тавиад байна. Facebook  компани 
гэхэд виртуал тоглоомоо аль 
хэдийнэ хэрэглэгчид хүргээд 
буй. Харин Google компанийн 

хувьд өмнөх хувилбараа улам 
сайжруулахаар ажиллаж байна. 
Виртуал тоглоом тоглоход гар 
утас, нүдний шил, чихэвч зэрэг 
олон хэрэгсэл ашигладаг байсан 
бол өдгөө энэ бүгдийг нэг цогц 
бол гохоор шийджээ. Мөн виртуал 
төхөөрөмжийг ажиллуу лахад 
зөвхөн өндөр үзүүлэлттэй ком  пью
тер ашигладаг байдлыг өөрчилнө 
гэв. Google компани энэ төсөл дээр 
HTC болон Lenovoтай хамтран 
ажиллаж байгаа бөгөөд энэ оны 
сүүлээр 500 орчим ам.долларын 
үнэтэйгээр худалдаанд гаргахаар 
төлөвлөж байна. 

“PIXEL 2” УХААЛАГ УТАС
“Google Pixel” бол “Iphone” 

утастай холбон тоглож болдог 
андройд үйлдлийн системтэй 
ухаалаг утас. Үүний шинэчилсэн 
загвар нь “Samsung Galaxy 
S8” загварын утастай адил 

дэлгэцтэй, “Iphone 8”тай төстэй 
гадаргуутай байх юм байна. Мөн 
усны хамгаалалттай, илүү их баг
таамж тайгаар худалдаанд гарах 
аж. Үүнээс гадна тус компани өмнө 
нь гаргаж байсан гар утаснуудаас 
илүү том дэлгэцтэй “Taimen” 
загварыг бүтээж байгаа гэсэн 
мэдээлэл байна. 

“GOOGLE HOME 2”
Гэр ахуйн электрон төхөөрөм

жүүдийг дуу хоолойгоор удирд    даг 
Amazonий “Echo” ухаа  лаг яригч
тай эн тэнцэхүйц  бүтээг  дэхүү нийг 
танилцуулахаар Google ажил лаж 
байна. Тус ком пани 2016 онд ийм 
төрлийн “Google home” тө хөө
рөмжийг худал даанд гар гасан ч 
амжилтад хүрээ гүй. Харин шинэ 
хувилбартаа “Google wifi” гэдэг 
зам заадаг хөтөч төхөөрөмжийг 
ашиглаж магад гүй гэсэн хүлээлт 
байна.  

ХЭРЭГЛЭЭ ЗӨВЛӨГӨӨ

Google-ийн шинэ ухаалаг төхөөрөмжүүд айсуй Цахим шуудангийн хурдыг 
нэмэх аргууд

С.Батсайхан / ЗГМ©

Дэлхийн хамгийн алдартай 
сургууль завсардагчдын нэг 
Марк Цукерберг сая нэг дипломаа 

авлаа. Тэрбээр хуучин сурч 
байсан Харвардын их сургуулиас 
өнгөрсөн пүрэв гарагт хүндэт 
зэрэг цол хүртжээ. 33 настай 
ноён Цукерберг нүдэнд дасал 
болсон богино ханцуйтай саарал 
цамцныхаа оронд ёслолын хослол 
өмссөн агаад оюутнуудад хандан 
үг хэлэв. Тэрбээр ерөнхийлөгч 
мэтээр ёсорхуу ярьж, “Зорилго 
гэдэг бол өөрөөсөө давж гарах 
мэдрэмж юм. Зорилготой бол” 
хэмээн сургасан байна. Түүний 
дипломоо барьж, эцэг эхтэйгээ 
татуулсан зургийг фэйсбүүк 
хуудаснаас нь үзэж болно.  

Фэйсбүүкийг үндэслэгч 
боловсролын дипломтой болжээ



Өндгийг үндсэн хүнснийхээ нэг 
болгосон энэ улс жилд дунджаар 
40 тэрбум өндөг үйлдвэрлэдэг 
байна.   Гэтэл манай үйлдвэрлэл 
дөнгөн, данган 4050 сая ширхэгт 
хүрч байгаа.  Өөрөөр хэлбэл, 
бид өөрөөсөө 1000 дахин том 
тоглогчтой өрсөлдөж байна. Зах 
зээлийн хуулийн дагуу нэг барааг 
олон тоогоор нь үйлдвэрлэхийн 
хэрээр нэгж бүтээгдэхүүнд 
ногдох өртөг буурдаг. Тэгэхээр 
орос өндөг хямд байхаас аргагүй. 

Үүнээс гадна анхааралгүй 
өнгөрч боломгүй нэг эргэлзээ 
бий. ОХУын өмнөд мужуудаас 
ирдэг энэ өндөг хэр удаан 
хугацааг туулж бидний гарт 
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Хямд үнээр бамбай 
хийсэн хилийн 

чанадын тоглогчид 
манай зах зээлд хүч 

түрж байна

С.Батсайхан / ЗГМ©

Өндөг

Нэг ширхэг өндөгний 
дундаж үнэ, 

2012-2017 оны IV сард

273
2012

305
2015

285
2013

285
2016

400
2014

330
2017

1
Гэвч ингэж босгочихоод,  хөл 

дээрээ зогсох зах зээлийн орон 
зайг нь бэлдэж өгөлгүй зөнд нь 
орхисон. Дотоодын үйлдвэрлэлээ 
хамгаалах эрх  зүйн хамгаалалт 
хийлгүй, импортын өндгийг  
өөгшүүлсэн нь дөнгөж тэнцвэрээ 
олж байсан үйлдвэрлэгчдийг зах 
зээлийн шуурга руу түлхсэнээс 
өөрцгүй явдал байв.  Монгол Улс  
БНХАУаас өндөг импортлохыг 
хязгаарласан. Харин ОХУыг 
хазаарлаж чадаагүйгээс хойд 
хөршийн бүтээгдэхүүн хүч түрэх 
шалтгаан болжээ.  Ялангуяа, хоёр 
улсын хооронд визгүй зорчдог 
болсноор улам ч гаарсан байна. 

Монголчууд  жилд ойролцоо
гоор 100 сая ширхэг өндөг 
хэрэглэдэг.  Өөрөөр хэлбэл, өдөрт 
дунджаар 22.5 сая өндөгний 
хэрэгцээтэй гэсэн үг. Гэхдээ нэг 
өдрийн хэрэгцээнийхээ  800900 
мянгыг бид өөрсдөө үйлдвэрлэж, 
үлдсэнийг нь хойд хөршөөс 
зөөж байна.  Уг нь  хаалгаа 
барьсан болон  ажиллаж буй 
тахианы аж ахуйнууд дотоодын 
өндөгний хэрэгцээг бүрэн хангах 
боломжтой болохыг Шувууны 
аж ахуй эрхлэгчдийн холбооноос 
мэдээлсэн. Гэвч импортын, хямд 
өндөгт дарлуулсан аж ахуйн 
нэгжүүд эхнээсээ үүдээ бариад 
эхэлжээ. 

“Орос өндөг 280, Монголынх 
350 төгрөг”. Ийм үнийн зөрүүг 
уншигч та дэлгүүрийн лангуун 
дээрээс байнга л хардаг биз 
дээ. Магадгүй эх орны өндөг 
яагаад илүү үнэтэй байдгийг 
гайхдаг ч байж болох юм. Гэвч 
энэ гайхширлын цаана үүдээ 
барихгүйн төлөөх үндэсний 
цөөн хэдэн үйлдвэрлэгчийн 
тэмцэл нуугдаж байдаг.  Монгол 
өндөг яагаад Оросынхоос өндөр 
байдгийн учрыг одоо тайлбарлая. 

Манай шувууны аж ахуй 
эрхлэгчид үйлдвэрлэлд 

Өндөг үйлдвэрлэл
дампуурлын ирмэгт
Дотоодын 
өндөгний эрэлт 
сүүлийн 20 жилд 
зургаа дахин өсчээ

шаардлагатай дийлэнх түүхий 
эд, бараа бүтээгдэхүүнээ хилийн 
чанадаас худалдаж авдаг.  Өндөг 
гаргадаг тахианаас эхлээд 
түүнийг тэжээх хүнс, цаашлаад 
тоног төхөөрөмж, вакциныг нь 
хүртэл импортолдог. Тухайлбал, 
нэг ширхэг өндөгний зардлын 80 
орчим хувийг тахианы тэжээл 
эзэлдэг.  Гэтэл тэжээл болон 
түүний түүхий эдийг ч хилийн 
чанадаас зөөдөг байна. Тэгэхээр 
дотоодын үйлдвэрлэгчдийн 
зардалд валютын ханш хүчтэй 
нөлөөлдөг нь тодорхой.  Гэтэл 
энэ хэдэн жилд монгол төгрөгийн 
ханш хэрхэн  унаж, бусад 
валютын үнэ яаж өссөнийг 
бид мэднэ.  Валютын савлагаа 
даган өндөг үйлдвэрлэгчдийн 
хэтэвчнээс гарах мөнгөний 
хэмжээ ч хэлбэлзжээ. 

Импортын түүхий эд, цааш
лаад валютын  ханшаас хэт 
хамааралтай байгаа нь дотоодын 
үйлдвэрлэгчид өөрсдөө дур мэдэн 
үнэ тогтоож чадахгүй байгаагийн 
гол шалтгаан. Хоёрдугаарт, 
бидний өндөг худалдан авдаг  
ОХУ бол томоохон үйлдвэрлэгч. 

хүрдгийг бодолцох хэрэгтэй. 
Гэтэл өндөг өөрөө тийм урт 
“нас”тай хүнс мөн бил үү. 
Хямд үнээр дулдуйдсан энэ 
өндөг хэр хугацаа зарцуулж 
Монголд ирээд, хэрэглэгчдийн 
гарт хүрэхдээ хэр уддагийг 
өндөг импортлогчдоос асуусан 

ч хариулт авч чадсангүй. Гэтэл 
үндэсний өндөг хэдхэн цагийн 
дотор таны өмнө ирж байгаа. 

Дээрээс нь дэлхий дахинд 
тахианы аж ахуй нь хаягдалгүй 
үйлдвэрлэлд тооцогддог. Тахиа
нас өд сөдөөс эхлээд сангасыг 
хүртэл ашигладаг байна. 

Гадаадын шувууны аж ахуйчид 
өндгөөр зардлаа нөхөж, тахианы 
мах болон сангасаас ашиг 
хүртдэг байна. Сангас нь газар 
тариалангийн шимт бордооны 
нэг. Гэтэл манайд сангас ашиг 
өгөх нь бүү хэл нэмэлт зардал 
болдог байна. НВЦ компани 100 
машин сангас хаяж байсан түүх 
бий. Тээвэрлэх, ачиж буулгах гээд 
зардал гардгийг тус компаниас 
мэдэгдсэн юм.  Энэ мэтчилэн 
тахианы аж ахуйн зардал өндөр, 
үнэлэмж сул хэвээр байна. Ийм 
хүч тэнцвэргүй өрсөлдөөнд 
манай үйлдвэрлэгчид оролцож 
байгаа. 

Манай дотоодын эрэлт сүү
лийн 20 жилд зургаа дахин өсчээ. 
Харамсалтай нь энэ өсөлтийг 
хилийн чанадын хүчирхэг тоглогч 
ашиг лаж байна. Тэд өртгөө 
бууруулах боломжтойгоос гадна 
татварын таатай нөхцөл эдэлж 
байгаа. Манай үйлдвэрлэгчид 
ОХУ руу бараа, бүтээгдэхүүнээ 
гарга хад гаалийн албан татвар 
нь 65 хувь хүртэл төлдөг. Гэтэл 

манайд тавхан хувийн татвар 
төлөөд, дотоодын зах зээлийг нь 
эзлэх гэж байна. Бизнесийн ийм  
таагүй орчин нь  орос өндөг тэлж, 
Монголынх уруудах шалтгаан 
болжээ.  

Тэгвэл өндөг импортлох зөв 
шөөр  лийг Мэргэжлийн хянал тын 
ерөнхий газраас олгодог юм 
байна.  Энэ талаар тус газ раас 
тодруулахад “Экс порт, импор
тыг дэмж гэсэн Засгийн газрын 
шийдвэр бий. Бидэнд импортыг 
хязгаарлах эрх зүйн орчин 
байхгүй”  гэж Мэргэжлийн хя
налтын ерөнхий газрын Мал 
эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч хэлэв. 

Төр хөнгөлөлттэй зээл ол
гос   ноор баялаг бүтээгчдийг 
дэмжихгүй. Гол  нь зах зээлийг 
нээж өгөх ёстой. Мөнгө өгөөд 
үйлдвэрлэ гэдэг. Яг үйлдвэр
лээд эхлэхээр зах зээлийг нь 
импортын өндгөөр хаачихаар 
яаж ч дэмжсэн болох вэ дээ. 
Уг нь дотоодын үйлдвэрлэлдээ 
тохируулан импортын зөв
шөөрөл олгох хэрэгтэй байна. 
Эс бөгөөд бид импортын бүтээг
дэхүүнд тохируулж дотооддоо 
үйлдвэрлэл эрхлэхэд хүрч байна 
хэмээн  үйлдвэрлэгчид учирлав. 

Гэхдээ энэ тэгш бус байдалд 
цэг тавих дөхөж байна.  Ерөнхий 
сайд Ж.Эрдэнэбат үндэсний 
үйлдвэрлэгчдийн экспортыг 
дэмжин ажиллах онцгой үүр
гийг салбарын яаманд өгчээ. 
Дотоодын бүтээгдэхүүнтэй 
ижил нэр, төрлийн импортын 
барааны гаалийн албан татварыг 
эргэн харахыг Сангийн яаманд 
даалгаад байгаа юм билээ.  
Үүнээс гадна  Хүнс, хөдөө 
аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
сайд П.Сэргэлэн энэ чиглэлд 
анхаарч ажиллахаа мэдэгдээд 
байгаа. Өндөг дагасан энэ хүч 
тэнцвэргүй байдлыг зассанаар  
үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, 
иргэдээ эрүүл хүнсээр хангаад 
зогсохгүй ажлын байрыг ч бий 
болгоно. Олон жил үргэлжилж 
буй зах зээлийн шударга бус, 
үндэсний үйлдвэрлэгчдэд хал тай 
бизнесийн  орчныг өөрчлөх цаг 
иржээ.  

ЗГМ: ИНФОГРАФИК
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Т.Бум-Эрдэнэ: “Cinema Awards” Азийн Оскар гэж 
нэрлэгдэх болтугай

1 
“Cinema Awards”ын шагналын хувьд ч 

сюрприз болж чадсан. Ийм өндөр хэмжээний 
шагналтай авардс гэж байгаагүй шүү дээ. Мэдээж 
авч байгаа хүнд сайхан санагдсан. Ач холбогдлын 
хувьд ивээн тэтгэсэн байгууллагадаа ч хэрэгтэй, 
шагнал авч байгаа уран бүтээлчдэдээ ч дэмжлэг 
болох сайхан үйл явдал боллоо. Шилдэг зохиолын 
шагналыг өгсөн Шангрила цогцолборын хамт 
олонд баярласнаа илэрхийлье. 

-Аливаа наадмын дараа шүүлтэд сэтгэл 
дундуур буйгаа уран бүтээлчид хэлдэг. 
Шүүлтийн хувьд хэр шударга болсон гэж та 
дүгнэж байна вэ?

Шагнал хүртсэн, нэр дэвшсэн уран 
бүтээлчдийг харахад өөлөх зүйлгүй, шударга 
шүүлт болжээ гэж бодогдлоо. Өөрийнхөө хувьд 
сэтгэл өндөр байсан. Начин цолоо баталж байгаа 
мэт л санагдсан. (инээв)

-“Үргээлэг-2” кино шилдэг зохиолын 
шагналыг хүртлээ гэж зарлах тэр мөчид таны 
дотор юу бодогдож байв?

“Итгэл”, “Ээж”, “Атганд үлдсэн эрдэнэ” 
гэсэн кинонуудтай хамт нэр дэвшсэн. Өмнө нь 
“Академи Авардс”ын шилдэг зохиолын шагнал 
аваад байсан. Тиймээс яг тухайн үед хэрэв шилдэг 
зохиолын шагналыг авахгүй бол өмнөх шагнал 
маань юу болох билээ гэж бодогддог юм билээ. 
Тэгээд нэр зарлах үед бас л итгэмээргүй юм шиг 
санагдаж байсан. Маш их баяртай байлаа.

-Монгол кино зохиолын тал дээр 
шүүмжлүүлэх хандлага их байдаг. Зохиолч 
хүний хувьд энэ тал дээр ямар бодолтой явдаг 
вэ?

Нэг үеэ бодоход манай киночид зохиолд 
анхаарлаа хандуулдаг болж. Киноны зохиолчийн 

тухай ойлгодог болсон байна. Нэг хэсэг хэдэн 
залуучууд юу ч юм ярьж байгаад л түүнийгээ 
дүрсжүүлээд кино гээд гаргадаг байлаа. Саяхан 
шүү дээ, 1990ээд оны сүүл, 2000аад оны үед. 
Тэр үеэ бодоход өөрчлөгдсөн. Кино зохиол гэдэг 
бичих нь ч, уншиж ойлгох нь ч ярвигтай зүйл. 
Кино бүтэх аргачлал нь өөрөө нарийн мэргэжлийн 
хүмүүсээс өндөр хариуцлага шаардаж байдаг. 
Кино зохиолд юуг нь бичих, юуг нь тэр нарийн 
мэргэжлийн хүмүүстээ найдаж үлдээх вэ гэдгийг 
зохицуулна гэдэг хэцүү ажил. Зохиолчийн хүссэн 
объектийг зургийн дарга хийж чадаж байна уу, 
хүссэн дуу авиаг дууны найруулагч гаргаж 
байна уу гэх мэтчилэн ойлголцлын зүйл их 
байдаг. Хамгийн чухал нь киноны эцэг гэгддэг 
найруулагч зохиолчийн хүсч байгааг маш сайн 
ойлгож байх хэрэгтэй. 

-Одоо кино зохиол дээр ажиллаж байна уу?
“Итгэл” киноны найруулагч Б.Гарамхандтай 

хамтарч, миний хоёр өгүүллэгийг нэгтгэн хийх 
гэж байгаа кино төсөл дээр ажиллаж эхэлсэн. 
Наадмын дараа гэхэд кино зохиолоо бэлэн болгох 
төлөвлөгөөтэй. Мөн жүжигчин Б.Амарсайханы 
хийж буй кино төслүүд дээр хамтарч ажиллана.

- “Cinema Awards” – ыг зохион байгуулагчдад 
хандаж юу хэлэх вэ?

Авардсын зохион байгуулагчид маш том 
гэрэлтэй ирээдүйг харж байгаа гэдэгт итгэлтэй 
байна. Цар хүрээгээ улам тэлж “Оскар”ын 
хэмжээнд хүрээсэй. Азийн “Оскар” гэж нэрлэгдэх 
хэмжээнд хүрээсэй гэж хүсч байна. 

-Ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Таны 
цаашдын уран бүтээлд амжилт хүсье!

Баярлалаа. Та бүхний  ажилд ч өндөр амжилт 
хүсье.

Өвөрхангайн Бямбасамдан 
багш гэхээр урлаг, соёл, 
боловсролынхон, нутаг 
усныхан нь андахгүй мэднэ. 
Агуу Г.Бирваа гуайг багшаа 
хэмээн дотносож, нийслэл хотод 
ирэхдээ гэрт нь зорин очиж 
хуучилдаг байв. Бирваа багш 
(урлагийн гавьяат зүтгэлтэн, 
хөгжмийн зохиолч агсан)ийн 
хуурай дүү болон тоогдож 
явна гэдэг ховорхон завшаан 
байх аа. Бямбасамдан багшийн 
маань шавь нар хаана ч очсон 
"чих халууцуулахааргүй" 
өөдрөг явдаг гэгддэг. Манай 
үлээвэр хөгжмийн дугуйланд 
явдаг байсан С.Ганболд гэдэг 
охин цэргийн албанд очоод 
бичсэн захидлыг нь багш 
бидэнд уншиж өгч байсан нь 
мартагддаггүй юм. Ганболд 
ах "Шавь нь Неополитанская 
песенка" (П.И.Чайковскийн 
"Хунт нуур" бүжгэн жүжгийн 
нэгэн аялгуу)гаа гоцлон тоглож 
байна" гэж бичсэн нь бидэнд 
маш их бахархал, гүн сэтгэгдэл 
төрүүлж билээ. Ганболд ах шиг 
болох юмсан гэлцээд л, хожим 
нь миний бие цэргийн албанд 
очоод Неополитанаа мөн 
гоцолдог байлаа.

Тэрч бүү хэл шинэхэн цэрэг 
хөгжмийн найруулга бичиж, 
хөгжмөө удирдан улмаар 
Октябрийн баяр болон Ардын 
хувьсгалын баяр наадмын 
цэргийн парад, хөдөлмөрчдийн 

жагсаалын хөгжмийн найруулга 
сценарийг хийдэг болсон. "Чи 
хаана ингэж нот сурсан юм 
бэ? Аль сургууль төгссөн, 
хойно уу, Монголдоо юу? гэх 
хүмүүсийн асуултанд би омог 
бардмаар "Арвайхээрийнхээ 10 
жилийн сургуульд сурсан. 10 
жилийн хөгжмийн хичээлийн 
програмыг л үзсэн шүү 
дээ" хэмээн хариулдаг сан. 
Ийнхүү багшийнхаа бэлтгэсэн 
"бүтээгдэхүүн"ий нэгээхэн 
жишээ болж байгаадаа бахархаж 
явсан даа.

1981 онд 69 дүгээр ангийн 
хүүхдүүд бид (Арвайхээр хотын 
I сургуулийн) Монголын бүх 
ард түмний урлагийн их 
наадамд оролцож, нийслэл 
хотынхоо мэргэжлийн хэдэн 
театрын алтан тайзнаа хөгжмөө 
нижигнүүлсээр алтан медаль 
хүртэж байсан явдал амьдралын 
маань алтан хуудас болон 
үлдсэн. Тайзны ард зогсох 
бусад аймаг, дүүргийн ах, эгч 
нар "Өвөрхангайн пацаанууд 
алж өгч байна аа. Дандаа л 
сонгодог тоглоод" гэлцэх. Тийм 
ээ, бид П.Чайковский, М.Глинка, 
Огенекий гээд л олон сайхан 
бүтээл тоглоно. Тэр наадамд 
оролцсон Хилийн цэргийн 
оркесторт манай До.Ганболд, 
М У И С  и й н  х ө г ж и м д 
Ч.Төмөрчөдөр, Ч.Ганхуяг нар 
маань багшийн нэрийг өндөрт 
өргөн оролцож байлаа. Бидний 

дараагийн үеийн дүү нар 
маань ч ах нарынхаа шийрийг 
хатааж, хотын сургуулиудын 
шилдэг хамтлагуудыг ардаа 
орхин түрүүлж "Алтан бүрээ" 
шагналыг нь аваад харьцгааж 
байсан. Энэ үеийнхнээс онцолж 
дурсахад "Хурд" хамтлагийн 
олон сайхан хит дуунуудын 
хөгжмийг зохиосон С.Ишхүү 
зэрэг авьяаслаг хөгжимчид, 
уран бүтээлчид байлаа. 

Мөн үндэсний хөгжмийн 
"Улаан бүч" хэмээх мундаг 
хамтлаг, бүжгийн хамтлаг бүгд л 
жигд сайн байсан даа. Багшийн 
маань бидэнд хайрласан хөгжим 
гэдэг энэ гайхамшигт урлаг 
хамгийн гол нь бидний хүүхэд 
насны хамгийн том баяр бахдал 
байв. Бид пионерийн зусланд 
гэхэд л хамгийн тааламжтай 
хоёр ээлжээр нь амарчихна. 
Тэндээ жаргалтай, хүндлэгдсэн 
хүмүүс л байна. Аймгийн баяр 
наадам болон бусад бүхий л арга 
хэмжээнд нь залагдана. Шинэ 
жилээр олон бэлэг цуглуулдаг 
байв. Хөгжимт цэргийн 
хөгжимд байхад ч энэ бүхэн 
давтагдсан.

Хүний амьдралд том баяр 
баясгалан бэлэглэдэг агуу энэ 
хөгжимтэй нөхөрлүүлсэн хайрт 
багшаа мөнх амгалангийн 
орноо эгнэгт одох алсын замд 
нь бид амтат, алтан дурсамжаа 
л илгээж үдлээ дээ.

Э.Эрдэнэцогт

Бямбасамдан багшийн шавь нар хаа ч 
очсон өөдрөг байдаг

Сүүлийн хоёр башёд түрүүгээ 
бусдад алдаад байсан Монголын 
сүмочид тавдугаар сарын 
тэм  цээнд алдаагаа залруулж 
чадлаа. Ялангуяа бүтэн жилийн 
турш эзэн хааны цом өргөж 
чадаагүй их аварга Хакүхо 
М.Даваажаргал эргэн ирснээ 
чангаар зарлаж, дээд зиндаанд 38 
дахь удаагаа түрүүлэв. Саяхан л 
Тайхо аваргын рекордыг эвдлээ 
гэгдэж байсан бол үүнээс хойш 
дахин тав түрүүлж, 40 түрүүнд 
үлэмж ойртжээ. Өрсөлдөөн 
улам ширүүсч, нэг бөх дангаар 
ноёр хох нь хомс болсон энэ үед 
Хакүхогийн дээд амжилтыг 
эвдэнэ гэдэг бараг боломжгүй 
биз ээ. 

“Цагаан гарьд” дээд зиндаанд 
түрүүлж чадалгүй бүтэн жил 
өнжихөд түүнийг харьж явна 
гэж дүгнэх хүн олон байсан. 
Гэхдээ тэрбээр энэ башёд 
өнгөлснөөр өөрийн үе дуусах 
болоогүйг харуулсан юм. 

Түрүү бөхийн хувь заяа 
14 дэх өдөр шийдэгдсэн. Энэ 
өдөр Хакүхо нутаг нэгт озэки 
Тэрүно фүжиг өвдөглүүлсэн 
бол түүний араас нэхэж явсан 
Харү мафүжи аварга озэки 
Гоэйдод унасан юм. Ингэснээр 
Хакүхо башё дуусахаас нэг 
өдрийн өмнө түрүүлэх болзлоо 
ханга лаа. Тэрбээр сүүлийн өдөр 

“Цагаан гарьд” эргэн ирлээ
Тавдугаар сарын 
тэмцээний өөр 
нэг онцлох дүр нь 
сэкивэкэ Такаясү 
байв

Г.Баярсайхан
@bayarsaikhanZGM

Харүмафүжиг давснаар 13 дахь 
удаагаа 150 амжилт үзүүлсэн 
юм. 

ДЭЭД ЗИНДААНД 
ХАМГИЙН ОЛОН 

ТҮРҮҮЛСЭН БӨХЧҮҮД
Хакүхо      38
Тайхо         32
Чиёнофүжи     31
Асашёорюү     25

Китаноүми     24
Важима     14
Футабаяма     12
Мусашимару     12
Акэбоно     11
Өмнөх хоёр тэмцээнд дараа

лан түрүүлж, япончуудаа 
баяр луулаад байсан отгон 
аварга Кисеносатогийн хувьд 
гэмтэл бэртлээр шалтаглан 11 

дэх өдөр башёг орхив. Эхний 
10 өдөр дөрвөн удаа ялагдсан 
болохоор үлдсэн хэдэн өдөр 
барилдаад нэмэргүй гэдгийг 
ойлгосон биз. Долдугаар сарын 
башёд гэмтлээ эдгээн эргэж 
ирээд сайхан барилдана гэсэн 
байна лээ. 

Тавдугаар сарын тэмцээний 
өөр нэг онцлох дүр нь сэкивэкэ 

Такаясү байлаа. 186 см өндөр, 
171 кг жинтэй энэ үлэмж 
биетэн өмнөх хоёр башёд 
11 болон 12 давсан. Дүрэм 
ёсоор сэкивэкэ цолтой бөх 
гурван башёгийн нийлбэрээр 
33 давбал озэки болдог. Энэ 
шаардлагыг бие лүүлэхийн тулд 
тэрбээр Токиогийн дэвжээнээ 
10 давахад л хангалттай байв. 
Гэтэл Такаясү 12 дахь өдөр л 
хоёр оронтой тоо бүхий даваагаа 
авч, арслан цол хүртэх үүрэг 
даалгавраа биелүүллээ. Улмаар 
маргааш нь Монголын аварга 
Харүмафүжиг унагаан барьцаа 
улам лавшруулсан юм. 

Котошёогикү цолоо алдаж, 
Гоэйдо өөрийн хэмжээндээ 
барилдахгүй байгаа зэргээс 
болж арслан цолны нэр хүнд 
унаад байгаа нь үнэн. Харин 

ийм үед Такаясү озэки болсон нь 
Сүмогийн холбоог баярлуулсан 
нь лав. Тэрбээр сүүлийн хэдэн 
башёд тогтмол дээгүүр үзэж, 
өнөө цагийн шилдэг бөхчүүдийн 
нэг болсноо хангалттай нотлон 
харуулсан. Тиймээс шинэ 
цолдоо эзэн болж чадах нь 
гарцаагүй. 

“Миягино” дэвжээнийхэн 
Нацү башёг сэтгэл хангалуун 
өндөрлүүлж байна. Дэвжээний 
тэргүүн бөх Хакүхо 38 дахь 
түрүүгээ гардсан бол хамгийн 
доод буюу жонокүчи зиндаанд 
Энхо нь түрүүлжээ. 1994 онд 
төрсөн, 169 см, 95 кг жинтэй 
энэ бөх Хакүхо аваргын гурав 
дахь шавь юм. “Цагаан гарьд” 
өөрөө амжилттай барилдахаас 
гадна багшлах авьяастай гэдэг 
нь эндээс харагдаж байна.  

Саяхан л 
Тайхо аваргын 
рекордыг 
эвдлээ гэгдэж 
байсан бол 
үүнээс хойш 
дахин тав 
түрүүлж, 40 
түрүүнд үлэмж 
ойртжээ.

ДУРСАХУЙ

С.Батсайхан / ЗГМ©

НАЦҮ БАШЁГИЙН ДҮН

Зүүн              Цол          Баруун
Кисеносато 654     ёкозүна      Какүрюү 1410
Харүмафүжи 114 ёкозүна      Хакүхо 150
Тэрүнофүжи 123     озэки          Гоэйдо     96
Тамаваши 105      сэкивакэ      Такаясү 114
Котошёогикү 78     сэкивакэ      
Митакэүми 87      комүсүби      Ёшиказэ 87
Чиёонокүни 213     М1          Эндо 69
Окиноүми 213      М2          Чиёошёома 510
Дайэйшёо 411      М3          Аойяма 411
Точиоозан 69          М4          Такарафүжи 312
Таканоива 573    М5          Шёодай 105
Такэказэ 411          М6          Икиой 96
Хокүтофүжи 105     М7          Такакэйшо 114
Шёохозан 69          М8          Соококүрай 510
Ичиножёо 87      М9          Кагаяки 96
Точиношин 123      М10          Үра 114
Араваши 78          М11          Ишиүра 87
Токүшёорюү 87      М12          Котоюүки 69
Тоёохибики 411      М13          Дайшёомарү 87
Оношёо 105          М14          Чиёотайрюү 96
Миёогирюү 411      М15          Кайсэй 78
Ютакаяма 411      М16               

Жич: Монгол бөхчүүдийг тод хараар бичив
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ОНЦЛОХ ҮЗВЭР

08.00

12.00

14.00

18.00

20.00

22.00

09.00 “Жаргал 
даахгүйн зовлон” 
МУСК

10.30 “Ирээдүйд 
илгээх захидал” 
сурагч солилцоо 
(Сүхбаатар, Төв 
аймаг)

14.00 “Цэлмэг” 
өдрийн хөтөлбөр

17.20 Монгол 
Улсын арслан 
П.Аюуш 
(хөрөг нэвтрүүлэг)

21.05 “Хууль 
батлагдахын 
өмнө” тоймчийн 
хөтөлбөр (шууд)

22.00 “Людмила 
Гурченко” ОУСК 
11 дүгээр анги

07.00 Ажил хэрэгч 
өглөө

11.00 Made in 
Mongolia: Эко гэр 
цэцэрлэг

14.00 Блумберг 
форум

17.00 Bloomberg 
Surveillance

20.00 Студио 1.0

22.00 Чарли Роуз

09.45 Би Монгол 
хүн

13.10 Кино миний 
амьдрал

14.05 Үүнийг 
хэрхэн хийдэг вэ?

17.50 “Дэлхийн 
атлас” танин 
мэдэхүйн 
нэвтрүүлэг

20.35 “Яг түүн 
шиг” танилцуулга 
нэвтрүүлэг

01.00 
“Монголчууд XX 
зууны эхэнд” 
нэвтрүүлэг

11.40 “Нугасны 
муухай дэгдээхэй” 
хүүхэлдэйн кино 
10 дугаар анги

14.00 “Бээжингээс 
Парис хүртэлх 
цуутай аялал" 
баримтат кино 
1 дүгээр хэсэг

17.00 “Жимсхэн 
охид” хүүхэлдэйн 
кино 19 дүгээр 
анги

21.00 “Цэнхэр 
тэнгисийн 
домог” СОАК 13 
дугаар анги

00.00 “Орголт” 
ОАК (season 4) 7 
дугаар анги

MNB Bloomberg Боловсрол Монгол ТВ
09.30 Тог тог 
тог (season 4) 30 
дугаар хэсэг

ТВ ХӨТӨЛБӨР

Эр нөхрөө алдсан чинээлэг 
айлын бэлэвсэн эхнэр Ундралын 
амьдралд нөлөөлж болохуйц 
ярвигтай асуудал гэнэт тулгарна. 
Энэ нь талийгаач нөхрийнх нь 
хуучин эхнэртэй холбоотой байж 
таарна. Хөдөө амьдрах тэрхүү 
эмэгтэйг Ундрал Улаанбаатар 
хотод яаралтай авчрахаас өөр 
аргагүйд хүрнэ. Нэг эрийн хоёр 
эхнэр Улаанбаатар хотод хүрэх урт 
замд юу эсийг туулах бол. Тэдний 
аялал юунд хүрч зогсох вэ. Энэ 
асуултын хариултыг та найруулагч 
Ж.Сэнгэдоржийн ээлжит уран 
бүтээн “Үүр цайгаасай” уран 
сайхны киноноос мэдээрэй.   

АНХААРУУЛГА

Зуслангийн бүсэд 
эргүүлтэй

Хүүхдийн 
баяраар зам 
хаана

УЛААНБААТАР ХОТ

Олон улсын хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах өдөр буюу зурга
дугаар сарын 1нд 10.0016.00 
цагт Сүхбаатарын талбайн 
баруун, зүүн талын авто замын 
хөдөл гөөнийг хязгаарлана. 
Сүхбаатарын талбайд хүүхэд 
багачуудад зориулсан 15 
төрлийн 3000 гаруй уламжлалт 
тоглоом наадгайг танилцуулж, 
урлаг соёл, худалдаа, үзвэр 
үйлчил гээний арга хэмжээ 
зохион байгуулах юм. Энэ үеэр 
хүүхэд багачуудын аюулгүй 
байдлыг хангах, баяр тэмдэглэх 
нөхцөл бололцоогоор хангах 
зорилгоор замын хөдөлгөөнийг 
түр хязгаарлах болсныг Замын 
цагдаагийн албанаас мэдээлж 
байна.  

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
V.29
 24o

 7o

V.30
 27o

 9o

 V.31
 26o

 12o

 VI.01
  24o

  10o
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 22o

   7o
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8 м/с

 7 м/с
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6 м/с
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Багавтар үүлтэйБагавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй Үүлшинэ Үүлшинэ

УВС
27o

7o

ХОВД
 26o

 8o

ЗАВХАН
22o

3o

БАЯНХОНГОР
22o

5o 

ГОВЬ-АЛТАЙ
19o

 9o

ӨВӨРХАНГАЙ
 22o

 6o

АРХАНГАЙ
 23o 
 4o

ХӨВСГӨЛ
 25o

 7o

БУЛГАН
 24o

 2o

ТӨВ
 22o

 4o

ДУНДГОВЬ
 27o 
 8o

ӨМНӨГОВЬ
25o

8o

ГОВЬ-СҮМБЭР
 25o

 5o

ДОРНОГОВЬ
 25o

 6o

СҮХБААТАР
 24o

 6o

ХЭНТИЙ
 23o

 2o

СЭЛЭНГЭ
 25o

 6o

ОРХОН
23o

6o

ДАРХАН-УУЛ
27o

8o

ДОРНОД
 24o

 5o

БАЯН-ӨЛГИЙ
24o

5o

Дулааны улиралд нийслэл 
хотын ногоон бүсийн орчимд 
иргэдийн хөдөлгөөн нэмэгдэж, 
зуслан тойрсон гэмт хэргийн 
гаралт ихэсдэг. Тиймээс Улаан
баатар хотын цагдаагийн 
газ раас ирэх сарын 1нээс 
зуслан гийн бүсэд цагдаагийн 
эргүүл ажиллуулахаар болжээ. 
Одоогийн байдлаар нийслэлийн 
Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 
хоёрдугаар хэлтэс Зуслан дахь 
цагдаагийн дэд хэсэг гаргажээ. 
Жижүүрийн бүрэлдэхүүн энэ 
сарын 25наас есдүгээр сарын 
15ныг хүртэл ажиллах юм 
байна. Нийслэлийн бусад 
дүүргүүдэд мөн адил удахгүй 
цагдаагийн эргүүлийн дэд хэсэг 
байгуулж, ажиллуулна.  

“Үүр цайгаасай”

Б.Бямба
ЗГМ

ЗУРХАЙ

Билгийн тооллын 4
Зуны тэргүүн хөхөгчин могой сарын 
зургаан цагаан мэнгэтэй улаан луу өдөр
Үс засуулбал: Бие эрхтний хүч сайжирна.
Наран ургах, шингэх: 05.10-20.37 
Барилдлага: Үл зохилдох
Шүтэн барилдлага: Хурьцахуй
Суудал: Гал

Аргын тооллын тавдугаар 
сарын 29. Сумъяа гараг. Билгийн 
тооллын 4. Өглөгт охин одтой, 
улаан луу өдөр.

 Өдрийн наран 05.10 цагт мандан, 
20.37 цагт жаргана. Тухайн өдөр 
хулгана, бич жилтнээ аливаа үйлийг 
хийхэд эерэг сайн. Эл өдөр архи 
уух, тамхи татах, сэтгэл муутантай 
нөхөрлөх зэргийг цээрлэх хэрэгтэй 
ба угаал үйлдэх, бороо хур оруулах, 
зэтгэрийг номхотгох, хөгжмийн 
зэмсэг урлахад сайн. Гүүр тавих, 
газар ухах, гөлөг тэжээхэд муу. 
Өдрийн сайн цаг нь бар, луу, могой, 
бич, тахиа, гахай болой. Хол газар 
яваар одогсод зүүн урагш мөрөө 
гаргавал зохистой. Модон хохимой 
өдөр. Үс шинээр үргээлгэх буюу 
засуулбал бие эрхтний хүч сайжирна.

ҮЗВЭР

ЗГМ: СҮДОКҮ

(Өмнөх дугаарын хариу)
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Өмнөх дугаарын хариу / 05.26

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ

БОСООГООР:
1. Монгол Улсын үндэсний 
спортын ууган гавьяат 
мастер
2. Байгал нуураас эх авч 
Эрхүү хотыг дайран урсдаг 
мөрөн

3. Хонины ноосны өөр нэр
4. Аюул гамшгаас хамгаалах 
гэгдэх судар
9. Заах төлөөний үг
11. Аялал
13. Солонгосын нэрмэл архи
14. Хүндэтгэлийн суудал, 
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ХӨТӨЧ

“Хилийн боомт тэдгээрийн 
дэглэмийн тухай”  Монгол Улс, 
БНХАУын Засгийн газрын 
2004 оны хэлэлцээрийн 4.3т 
заасны дагуу Монгол, Хятадын 
хилийн боомтууд маргааш 
буюу энэ сарын 30нд амарна. 
Энэ өдөр БНХАУын Луут 
завины  баяр тохиож байгаа 
юм. Харин зургадугаар сарын 
1нд Хүүхдийн баяр болохтой 
холбоотойгоор мөн ажиллахгүй 
юм байна. Гэхдээ олон улсын 
галт тэрэг болон нисэх онгоц 
хуваа рийн дагуу зорчино гэд
гийг албаны хүмүүс хэллээ.  

Хилийн боомтууд 
хоёр өдөр 
ажиллахгүй

НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ

УБ-Бээжин 08.15 11.50
Бээжин-УБ 11.30 14.00   
Сөүл-УБ 13.00 15.50
УБ-Сөүл 17.10 21.15   
Москва-УБ 00.00 07.10
УБ-Москва 08.20 10.10
УБ-Хөх хот 08.00 10.20
Хөх хот-УБ 11.20 14.10  
Бэрлин-УБ 13.15 06.15        
Токио-УБ 15.30 20.25
УБ-Манжуур 16.50 19.25   
Манжуур-УБ 16.50 19.25

ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Москва-УБ 21.35 07.30
УБ-Эрхүү 21.10 02.40
Эрхүү-УБ 15.35 06.20
УБ-Замын-Үүд 20.0 07.50
Замын-Үүд-УБ 21.35 09.55
УБ-Эрдэнэт 20.30 07.45
Эрдэнэт-УБ 19.10 05.48
УБ-Сүхбаатар 10.55 19.52
Сүхбаатар-УБ 06.30 15.35
Сайншанд-УБ 20.25 07.01
УБ-Сайншанд 09.15 19.15
Зүүнхараа-УБ 04.25 08.40

ЗГМ: КОМИКС

Mr. Баагийгийн ПАЯН

сэнтий
ХӨНДЛӨНГӨӨР:
1. Чингис хааны мэргэн 
зөвлөгч, сайд
5. Асуултанд хэрэглэх сул үг
6. Дөч хүрсэн эр, дөрөө 
дарсан .....
7. Монгол циркийн сүүлийн 
үеийн нэр
8. Мал амьтны толгойд 

ургадаг яс
10. Оросын хилийн 
ойролцоох их уул нуруу
12. Хялгасаар томсон уяа
14. Эм тэмээ
15. Малын тэжээл
16. Монгол Улсын тод манлай 
уяач Д.Галбаатарын нэгэн 
алдартай хурдан морь
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UB PALACE
“Алтан залаат азарган тахиа" 
хүүхэлдэйн жүжиг зургадугаар сарын 
1-нд 13.00 цагт болно.
Хүүхэд багачуудыг угтаж авахаас 
үдэн гаргах хүртэл үлгэрийн 
баатруудтай хамт байж, зураг 
авахуулан, тоглож наадах 
боломжтой.

УДБЭТ
“Цасангоо ба долоон одой” сонгодог 
бүжгэн жүжгийг хүүхэд багачууддаа 
зориулан зургадугаар сарын 1-нд 
12.00, 15.00, 18.00 цагт тоглох гэж 
байна. Тасалбар бүрт бэлэгтэй.

CORPORATE HOTEL AND 
CONVENTION CENTRE

А.Толстойн “Буратиногийн адал 
явдал" зохиолоос сэдэвлэн, 
Ардын жүжигчин С.Сарантуяагийн 
найруулсан “Алтан түлхүүр" хүүхдийн 
жүжгийг зургадугаар сарын 1-нд 
13.00 цагт тоглоно.

УДЭТ
Я.Баяраа, Б.Хишигзаяа нарын 
зохиол "Царцаа намжил" хүүхдийн 
жүжгийг зургадугаар сарын 1-нд 
14.00, 16.00 цагт тоглоно. Эрт урьдын 
цагт Намжил нэртэй хүү бурхны 
оронд очиж, эрдэм сурахаар явсан 
бөгөөд түүнд тохиолдсон элдэв сонин 
хэрэг явдлын талаар энэхүү жүжигт 
өгүүлнэ.

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН 
ОРДОН

Монголын хүүхдийн ордны 
авьяаслаг сурагчид өхөөрдөм бяцхан 
дүү нартаа зориулан "Ид шидийн 
аялал" хүүхдийн жүжгийг энэ сарын 
27, 28, 31, зургадугаар сарын 1-нд 
11.00, 16.00 цагт тоглоно. Тоглолтын 
тасалбар 18 мянган төгрөгийн үнэтэй 
бөгөөд хүрэлцэн ирсэн хүүхэд бүрт 
бэлэгтэй. Мөн хайртай үлгэрийн 
баатруудтайгаа дурсгалын зургаа 
татуулах боломжтой. 

Яасан бэ? 
Юу болов 

оо?

Бүх хоолны газар 
жоом байдаг. 
Таваглахдаа л 

анхаарах ёстой байж 
гэж тэр хэлсэн .....

.......................

....................

ЗӨВЛӨГӨӨ

Цээж хорсохоос 
сэргийлэх арга

Гурилан бүтээгдэхүүн идэхээр 
таны цээж хорсдог уу. Хэрэв 
тийм бол энэ нь улаан хоолойн 
сөргөө өвчний шинж юм. Уг 
өвчний үед улаан хоолойн доод 
хуниас олон шалтгааны улмаас 
сулран, ходоод, гэдэсний хүчил
лэг агуулагдахуун улаан хоолойд 
сөргөн орсноор салст цочрон 
үрэвсэж, цээж хорсох, өвдөх 
гашуун зүйлээр гулгих зовиур 
илэрдэг. Цээж хорсох өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэхийн тулд:
 Биеийн жинг бууруулах
 Хоол идсэнээс хойш хоёр 

цагийн дараа хэвтэх
 Хоолыг их хэмжээгээр хэрэг

лэхгүй байх
 Шоколад, кофе, согтуу руулах 

ундаа хэрэглэхгүй байх
 Хүчиллэг ундаа, жүүс хэрэг

лэхгүй байх
 Тамхины хэрэглээг бууруу лах
 Бариу хувцас өмсөхгүй байх
 Эмийн хэрэглээг зохицуулах 

хэрэгтэй.  
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8 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ 2017.05.29, ДАВАА ~ №100 (646)

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

БЕЛЛА ВИСТА
Хэмжээ:  161 м2
Өрөө: 3 
Граж: 1
Үнэ: 2,4 сая м2 /түрээс/
Хаяг: ХУД

ХИЙМОРЬ ХОТХОН 
Хэмжээ:  420 м2
Өрөө:  
Граж: 2
Үнэ: 1 тэрбум
Хаяг: ХУД

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

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

ROYAL TOWN HOUSE
Хэмжээ:  400 м2
Өрөө: 3
Граж: 2
Үнэ: 1,5 тэрбум 
Хаяг: ХУД, Оргилын сувилалын урд

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

BLUE GEM-4
Хэмжээ: 15 давхар
Өрөө: Сонголттой
Граж: байгаа
Үнэ: 2,800,000- 3,200,000  
Хаяг: БГД, UB Place-ын хажууд

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

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

ГАНДИРС
Хэмжээ:  122,3 м2 
Өрөө:  3
Граж: 1
Үнэ: 5,100,000
Хаяг: ЧД

РАПИД МЕД
Хэмжээ: 295м2
Өрөө: 
Граж:
Үнэ: 3,000,000 м2 
Хаяг: БЗД

UB CENTRAL RESIDENCE
Хэмжээ:  81,12 м2 
Өрөө:  3
Граж: 
Үнэ: 3,772,000
Хаяг: СБД

ТОРГОНЫ ЗАМ БАРИЛГА
Хэмжээ: 84 м2
Өрөө: 3
Граж:
Үнэ: 1,900,000 м2 
Хаяг: БЗД

ҮЛ ХӨДЛӨХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ 
ИЛҮҮ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ 
ИЛҮҮ ХЯМДААР

Утас: 99903584, 99903581

Та үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллээ 
байршуулахыг хүсвэл доорх утсаар 

холбогдоно уу.

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

БАЯНМОНГОЛ ХОРООЛОЛ
Хэмжээ: 43,2 м2
Өрөө: 1
Граж:
Үнэ: 1,700,000 м2 
Хаяг: БЗД

ТВИН ТАУЭР 
Хэмжээ:  1 давхар 436,2 м2, нийт 15 давхар  
Өрөө:
Үнэ: 2150 ам.доллар (1 давхарын үнэ)
Хаяг: СБД

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Утас: 80008282

РЕМАКС 
ПАРТНЕР 
ОФФИС RESIDENCE 60

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

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

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

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

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



Габриель Вилдау
Хятадын сул хөгжилтэй мужуу

дын засаг захиргаа зээлдүүлэгчдэд 
хандаж, хүндрэлтэй тулгарсан 
нүүрс, ган үйлдвэрлэгчдийн 
зээ лийн төлбөрийн хугацааг 
хойшлуулахыг уриалжээ. Энэ 
нь “зомби” үйлдвэрүүдийг хаах 
Коммунист намын бодлоготой 
зөрчилдөж байна. Орон нут гийн 
захиргааны шахалтаар банкууд 
алдагдалтай үйлдвэрүүдийн 
хугацаа хэтэрсэн зээлийг 
сунгах арга хэмжээ авдаг гэж 
хөрөнгө оруулагчид үздэг. Гэвч 
захиргааны албаныхан ийм 
практикийг ил хүлээн зөвшөө
рөх нь ховор. Учир нь төрөөр 
дэм жүүлсэн зээл болон бусад 
татаас Хятадын ган дэлхийн зах 
зээлийг дүүргэж, өрсөлдөгчдийг 
зайлуулсан гэх шүүмжлэл 
дагуулна.

Ерөнхийлөгч Ши Жиньпин 
ханган нийлүүлэлтэд бүтцийн 
өөрчлөлт хийхээр зарласан нь 
ган, нүүрс, төмрийн бус металлын 
салбарын хүчин чадал хэтэрснийг 

бууруулах зорилготой. Гэвч 
үүний тулд хүмүүсийг ажлаас 
халах, өсөлтийг сааруулах, 
татварын орлого буурах гэх мэт 
дам хор уршиг гарна. Өнгөрсөн 

долоо хоногийн сүүлээр Хятадын 
зүүн хойд нутгийн Хар мөрөн 
мужийн Банкны зохицуулах 
товчооны дарга Бао Зумин эргэн 
төлөх чадваргүй нүүрс, гангийн 

компаниудын өрийн хугацааг 
сунгах асуудлыг зохицуулсан 
хэмээн ярьжээ. Тэрбээр зарим 
тохиолдолд зээлдүүлэгчид зээ
лийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг 

зөвшөөрснийг тэмдэглэв. Уул 
уурхай, улсын хүнд үйлдвэр 
зонхилдог энэ бүс нутагт эдийн 
засгийн өсөлт удааширсны 
улмаас хамгийн их хохирол 
амссан байна.

Лиаонин мужийн албаны хан 
өнгөрөгч жилүүдэд эдийн зас
гийн үзүүлэлтүүдээ хуурамчаар 
гаргасан нь илэрсний дараа 
2016 онд ДНБийхээ 23 хувийг 
алдсан нь тодорхой болжээ. 
Хөрш зэргэлдээ Хар мөрөн, 
Дунбэй мужуудад мөн адил 
хандлага ажиглагдсан юм. Зээл 
олгогчдын хороод орон нутгийн 
захиргаадтай хэлэлцээ хийх чухал 
зуучлагч болсон байна. Ноён 
Бао хэвлэлийн бага хуралд үг 
хэлэхдээ тус мужийн 155 улсын 
үйлдвэрийг багтаасан хороо 
байгуулагдсан гэж мэдээлэв. 
Түүний үгэнд тайлбар хийсэн 
Caixin хэмээх санхүүгийн сайт 
дээрх бодлогын дагуу мужийн 
хамгийн том ган үйлдвэрлэгч 
Jianlong Group, нүүрс олборлогч 
улсын Longmay уурхай зэрэг 

байгууллагууд ашиг хүртсэнийг 
тэмдэглэсэн байна.

Ноён Бао компаниуд яваандаа 
эрүүлжих зах зээлийн харилцааны 
ирээдүйд найдан банкууд “тэвчих” 
бодлого явуулж буйг онцлов. 
Caixinий мэдээлснээр зээлийн 
хүү төлөх чадваргүй бол тухайн 
компанийг төлбөрийн хугацааг 
хойшлуулах арга хэмжээнд 
хамруулдаггүй гэнэ. Өнгөрсөн 
жил таваарын үнэ дээшилснийг 
дагаад Хятадын нүүрс, гангийн 
компаниудын ашиг нэмэгдсэн. 
Гэвч урт хуга цаанд Хятадын 
түүхий эдийн эрэлт буурах тул 
хүндэрсэн ком паниуд дахин 
сэргэнэ гэдэгт шинжээчид 
эргэлзэж буй. Энэ онд Хятадын 
банкны салбар хө    рөнгөөрөө евро 
бүсийг давж, дэлхийд тэргүүлэх 
болсон. Гуравдугаар сард 
Хятадын банк ны зохицуулалтын 
комиссын даргаар томилогдсон 
Гуо Шукин замбараагүй байдал 
үүсвэл огцрохоо амласан 
гэдэг.

1
АНУын тал гэрээнээс тат

гал зах байр сууриа өөрчлөх 
бо дол гүй байгаа нь илэрхий 
болс ны дараа маргаан өрнөсөн 
аж. 2015 онд дэлхийн бараг бүх 
улсын оролцоотойгоор Фран
цын нийслэлд байгуулсан уг 
гэрээгээр Засгийн газрууд хү
лэмжийн хийг багасгах үүрэг 
авсан билээ.

Ноён Трампын эдийн засгийн 
зөвлөх Гари Кон яриа хэлэлцээ 
шударга шулуун явагдсаныг 
дурдаад Ерөнхийлөгч бусад 
удирдагчтай ярилцахдаа сэт гэл 
таатай байсан хэмээв. Трамп 
Дэлхийн II дайны дараах олон 
улсын консенсусыг эвдэж байгаа 
мэт санагдсан боловч уулзалтын 
дараа төгсгөлийн баримт бичиг 
гаргаж  чадсан нь амжилттай 
бай лаа гэж зарим дипломатч 

хэлсэн байна. Ноён Трамп гэрээг 
дэмжихээс татгалзсан хэдий ч 
тэдний санаа бодлыг сонсож 
авсан нь сайн хэрэг гэж Европын 
холбооны тө лөөлөгчид үзлээ.

Францын дипломатч цааш 
нь ярихдаа “Мэдээж бид АНУ
аас дэмжсэн хариулт авсан 
бол сайн хэрэг байхсан. Гэвч 
бодитой хандах ёстой. Трамп 
яриа хэлцээнд орж, асуулт асуун, 
бусдын нотолгоог сонссоноор 
тоглоомд оролцож эхэллээ” гэсэн 
юм. АНУын Ерөнхийлөгчөөс 
бусад удирдагч Парисын 
гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 
бүрэн хэрэгжүүлэхээ амласан 
агаад Вашингтон уг асуудлыг 
эргэж үзэх, улмаар оролцоогоо 
багасгах үйл явц үргэлжилж 
байна хэмээн мэдэгдсэн юм. 
Гэхдээ АНУ гэрээнээс хэсэгчлэн 
га рах нь бүрэн гарснаас дээр 

байх албагүй хэмээн үзэж байгаа 
аж.

Үүний зэрэгцээ төгсгөлийн 
баримт бичигт олон талын үзэл 
бодлыг тусгах саналыг АНУ
ын тал хүлээн авсан нь дэвшил 
бөгөөд Вашингтон Дэлхийн 
худалдааны байгууллагын 
журмыг дагах үүрэг хүлээсэн 
явдал боллоо гэж дипломатууд 
үнэлэв. Дээд хэмжээний уулзалт 
дээр ноён Трамп Германы ху
далдааны ашгийг шүүмжилсэн 
болон Парисын гэрээгээр санал 
зөрөлдсөн зэрэг нь гашуун 
сургамж болжээ. Францын дип
ломатууд харьцангуй өөдрөг 
үзэлтэй байсан боловч Евро
пын холбооны албаныхан “Их 
7”гийн учир утгад эргэлзсэн 
яриа гаргав.

Европын холбооны нэг тө
лөөлөгч хэлэхдээ “Оролцогч дын 

нэг нь суурь асуудалд шинэ 
байдлаар хандаж байгаа нь нууц 
биш” хэмээн дурдлаа. Ноён Кон 
“АНУын Ерөнхийлөгч дэлхий 
даяар худалдааны шударга бус 
байдал тогтсон асуудлыг сөхсөн. 
Манай улс Европын олонх орон
той худалдааны алдагдалтай 
байгаа. Ерөнхийлөгч худалдааны 
алдагдлыг өсгөхийг хүсэхгүй 
байна” хэмээв. Трампын засаг 
захиргаа уулзалтаас өмнө гол 
асуудлаар санал солилцохоос 
татгалзсан тул энэ удаагийн 
төгсгөлийн баримт бичиг тав 
зургаахан нүүр болсон байна. 
Нондин л гэхэд 32 хуудастай 
баримт гаргаж байсан юм. Ноён 
Трамп ийнхүү Ойрх Дор нод, 
Европт анхныхаа гадаад айлч
лалыг хийж, ес хоног 
аялаад эх оронд буцлаа.

Дэлхийг хамарсан гацаа British Air
waysийн бүх нислэгийг хойшлуулав

Foxconnий мэдэлд шилжсэн Sharp 
ашгаа өсгөхөөр төлөвлөв

Ажилгүйчүүдийн эгнээг тэлэх 
технологийн мэргэжилтнүүд

British Airwaysд тохиолдсон хүндрэл нь программ хангамжийн эх 
кодын алдаатай холбоотой. > 10

Сүүлийн гурван жилд 4.5 тэрбум ам.долларын алдагдалтай 
ажилласан компанид эргэлтийн үе эхэллээ. > 10

Технологийн дэвшилтэй уялдан гүйцэтгэх болон удирдах 
ажилтны тоо багаслаа. > 10

“Их 7” уур амьсгалын 
талаар зөрөлдөв Ами Казмин

Шинэ журам индусийн хатуу 
үзэлтнүүдийн санаанд нийц сэн 
авч үхрийн наймаачин мусуль
манчуудад хүндээр туслаа. 
Энэт хэгийн Засгийн газар хөг
ширч, үр шимгүй болсон үх рийг 
нядалгаанд оруулахыг хориг ложээ. 
Энэ нь орон нутгийн үхрийн 
аж ахуйн сүргийн эргэл тийг 
тасалдуулж магадгүй юм. Уг 
журмаар хөгшин үхрийг няд
ла хыг хориглосноос гадна бух 
худал дан авах болон худалдахад 
баримт бүрдүүлэх шаардлагатай 
бол лоо. Энэтхэгийн сүү, махны 
үйлд вэрлэлийг судалдаг Сагари 
Рамдас энэхүү арга хэмжээ нь үнэн 
хэрэгтээ улс даяар үхэр, сар ла гийг 
нядлах, үхрийн махыг идшинд 
хэрэглэхийг хориглосон явдал 
боллоо хэмээв.

Уг журам үхрийг бурханч лан 
шүтдэг хиндү үндэсний үзэлт нүүд, 
Ерөнхий сайд На ренд ра Модийг 
дэмжигчдийг баяр лууллаа. Ха
рин сүү өгөхөө больсны дараа 
ч үнэ хүрдэг үх рийн аж ахуй 
эрхлэгчдийн сэт гэлийг гонсойлгов. 
Голдуу исла мын шашинт махны 
наймаачид хөдөө нутгаас үр 
шимгүй мал худалдан авч, өөр зах 
зээлд махны чиглэлээр борлуулдаг 
аж. Гэхдээ шинэ журам зөвхөн 
үнээнд бус, Энэтхэгийн сүү 
үйлдвэрлэлийн хагасыг хангадаг 
сарлагийн аж ахуйд мөн хамаарах 
юм.

Энэ нь голдуу сарлагийн мах
наас бүрддэг Энэтхэгийн үхрийн 
махны таван тэрбум ам.долларын 
өртөгтэй экспортыг зогсоох 
нь ойлгомжтой. Ноён Рамдас 
“Хөдөөгийн эдийн засаг сүйрнэ. 
Нууц байдалд орохгүй л юм бол 
малын аж ахуй сүйрнэ. Мах, сүү, 
арьс боловсруулах үйлдвэрлэл 
ч бүрэн устана” гэжээ. Тус улс 
190 сая үхэр, 108 сая сарлагтай 
агаад үхрийн аж ахуйг голдуу 
цөөн малтай жижиг фермерүүд 
эрхэлдэг. Сүүний үйлдвэрлэ лээр 
амьжиргаагаа залгуулж, улмаар 
сүү зогссон ч мах, дайвар бү
тээгдэхүүнийг нь үнэлэн худалддаг 

байна.
Энэтхэгийн Ерөнхий сайд 

Нарендра Моди үхэр хамгаа лал
тыг бодлогынхоо нэг тулгуур 
болгож, түүний хэлснээр “ягаан 
хувьсгалыг” таслан зогсоохоо 
амлаж байсан юм. Түүний Зас
гийн газар ийм байр сууринаас 
хандахын зэрэгцээ хэт үндсэрхэг 
үзэлтнүүд үхэр мал ачсан маши
нууд руу довтолж, жолооч, 
ху дал даачдыг зодох явдал газар 
авсан байна. Үндэсний хэмжээнд 
мал, амьтанд харгис хандахын 
эсрэг хуульд нэмэлт болох шинэ 
журмын дагуу үхэр худалдан 
авах буюу зарахыг хүсэж буй хүн 
“газар тариаланч” гэдгээ нотолсон 
бичиг баримт бүрдүүлэхийн сацуу 
эзэмшлийн газартай байх ёстой 
гэнэ.

Тэд түүнчлэн үхрийг нядлах 
зорилгоор бус, газар тариаланд 
ашиглахаа албаныханд нотлох 
хэрэгтэй боллоо. Ноён Рамдас 
цааш нь “Энэ журмын гол агуулга 
нь нядалгаа бол харгислал гэсэн 
санаа. Нядалгааг тэр чигт нь хууль 
бус болгож буй хэрэг” хэмээв. Гэвч 
шинэ журам үхэр, сарлагийн аж 
ахуйд хүнд цохилт өгч, сүүний 
гарц муу халууны улиралд орлогын 
эх үүсвэрийг хааж байгаа юм. 
Иймээс аж ахуй эрхлэгчид үхрийн 
тоогоо цөөрүүлэх боломжтой. 
Мал тооллогын мэдээнээс үзэхэд 
Энэтхэгт 5.2 сая орчим эзэнгүй, 
хэрмэл үхрийн сүрэг бий болжээ.

Эзэд нь тэжээхээс зайлсхийн гу
дам жинд гаргасан үхрүүд голдуу 
хотын гудамжаар тэнүүчлэн 
хог хаягдлаар хооллодог. Шинэ 
жур мын улмаас энэ тоо эрс 
өсөх эрсдэл бий боллоо. Үүний 
хажуугаар нийгмийн дунд 
давхаргын цар хүрээ өргөжиж, 
эрүүл хүнсний хэрэглээ нэмэгдэн, 
сүүний эрэлт өсөж байгаа үед 
ийм шийдвэр гарчээ. Рамдасын 
хэлснээр үхэр нядлахыг амьтны 
эсрэг харгислалтай адилтгасан нь 
цаашлаад бусад мал, тахиа шувуу 
нядлахыг хориглох үндэс 
суурь болж болзошгүй 
аж.

Үхэр нядлахыг 
харгислал гэж үзнэ

Доройтсон компаниудыг аврах арга хэмжээ
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Саймон Манди
Автоматжуулах явц эрчимтэй 

өрнөж буйтай уялдан IT 
үйлчилгээний ажилтнууд 
ажил хайх өргөдөл бөглөх нь 
эрс ихэссэн талаар Энэтхэгийн 
зуучлагч компаниуд тайлбарлаж 
байна. Аж үйлдвэрийн зохицуу
лах байгууллага Nasscomийн 
тооцоогоор Энэтхэгийн мэдээл
лийн технологийн салбарт гурван 
сая гаруй хүн ажилладаг. 

Энэтхэгт Infosys, Wipro зэрэг 
IT компани сүүлийн 30 жилд 
аварга хурдацтай өсөн томорсон. 
Эдгээр компани нь глобал аварга 
үйлдвэрлэгчдэд харьцангуй 
хямд үнээр программ хангамж 
суулгах, арчилгаа үйлчилгээг 
нь эрхлэхийн тулд Энэтхэгийн 
программистуудыг олноор 
хөлсөлдөг байсан юм. 

Гэвч өгөгдлийн задлан шин
жилгээ, connected device буюу 
холбоостой төхөөрөмжийн 

салбарт компаниудын үйл 
ажиллагаа төвлөрөх хэрээр 
шаард лагатай нарийн мэргэж
лийн ажилтны тоо буурах 
хандлагатай боллоо. Үүлэн 
тооцооллын ачаар ажил хэргийн 
бүлэг хялбар үүсэж, гаднын 
зөвлөхийн туслалцаагүйгээр 
компанийн программ хангамж 
хөгжүүлэх орчин бүрдлээ. 

“Ажлаас халах нь жил бол
гон тохиолдож л байдаг зүйл. 
Харин энэ удаагийнх өөр 
учиртай” хэмээн Энэтхэгийн 
ажилд зуучлах гол компани 
Teamleaseийн ерөнхий менежер 
Алка Динра тайлбарлав. IT 
үйлчилгээний салбарт ажил 
хайж буй хүмүүсээс гаргасан 
өргөдлийн тоо сүүлийн хэдэн 
сард олон жилийн дунджаас 50 
хувиар ихэссэн болохыг хатагтай 
Динра өгүүлсэн юм. 

Үүний зэрэгцээ Энэтхэгийн 
IT үйлдвэрлэлийн гол зах зээл 

АНУд цагаачлан ажиллах хэтийн 
төлөв хумигдсан нь дотоод дахь 
ажлын байрны хүртээмжид сөрөг 
нөлөөлж байна. Энэтхэгээс ирсэн 
ажилтны оронд дотоодын нөөцөө 
ашиглахыг илүүд үзэж буй 
компаниудыг АНУын Засгийн 
газар дэмжих бодлого баримталж 
эхэллээ. Infosys компани энэ 
сард АНУд 10 мянган ажилтан 
хөлслөхөөр амлаад байгаа. 

Хурдтай хөгжиж буй авто
матжуулалтаас шалтгаалан 
ажлын байр хомсдсон нь жилдээ 
нэг сая залуу хүн хөдөлмөрийн 
зах зээлд шинээр гарч ирдэг 
Энэтхэг улсад ажилгүйдэл 
ихсэх ноцтой занал учруулав. 
Энэтхэгийн ажилд зуучлах гол 
вэбсайт Naukriд IT салбарын 
ажил хайж, зар тавьсан хүмүү
сийн тоо энэ нэгээс дөрөвдүгээр 
сарын байд лаар жилийн өмнөх 
үеэс 23 хувиар өсчээ.  

Энэтхэгийн мэдээллийн 

технологийн ажилтнуудын форум 
сүүлийн үед эрс ихэссэн ажлын 
байрыг хууль бусаар үгүй хийх 
явдалтай тэмцэх тусгай холбоо 
байгуулахаар төлөвлөж байна.  

Харин IT компаниуд цомхт
голын цар хүрээг ноцтой бус 
хэмээн тайлбарладаг. “Бизнест 
хүмүүний хэрэгцээ буурч 
байна гэж үзэх нь өрөөсгөл. 
Автоматжуулалт нь хуучин цаг 
үеийн ажил мэргэжлийг үгүй 
хийж байгаа нь үнэн. Гэхдээ 
ирээ дүй цаг үеийн бүр ч олон 
ажил мэргэжил шинээр үүсгэж 
байгаа” хэмээн Infosysийн удир
дах ажилтны нэг Рави Кумар 
тайлбарлав. 

Infosys компани сүүлийн 
хэдэн сард явуулсан цомхтгол 
нь “бүтээмж султай” нэгэнд 
хамаа бүхий жил тутмын ердийн 
процесс хэмээн ноён Кумар 
өгүүлсэн ч жилийн өмнөхтэй 
харьцуулсан байдлаар хэчнээн 

хүн халсан талаар тодорхой тоо 
хэлсэнгүй. 

Том хамт олныг авч явах 
менежерийн хэрэгцээ багассаар 
байгаатай уялдан удирдах албан 
тушаалтнуудыг ч халах нь ихэссэн 
талаар ажилд зуучлах Headhunt
ers India компанийн захирал Крис 
Лакшимант өгүүлэв. Удирдах 
албан тушаалтан ажил хайх нь 
жилийн өмнөхөөс хоёр дахин 
өссөн болохыг ноён Лакшимант 
нэмж анхаарууллаа. 

“Компаниуд ажилт нуу даа 
ажил мэргэж лийн шинэ салбарт 
сургаж, чадваржуулахыг хичээ
дэг. Гэхдээ арга мухардсан 
тохиол долд халахаас өөр замгүй” 
хэмээн ажил зуучлах ABC 
Consultants компанийн захирал 
Ратна Гупта тайлбарлав. “Ер нь 
компаниудад шаардлагатай хүний 
тоо илт багасаад байна 
шүү” хэмээн тэрбээр 
нэмж хэлсэн юм. 

Дэлхийг хамарсан гацаа British Airways-ийн 
бүх нислэгийг хойшлуулав

Наоми Ровник, Таня Паули
Дэлхий нийтийг хамарсан 

компьютер сүлжээний гацаа
наас шалтгаалан British Airways 
компани Лондоноос гадагш 
чиглэсэн бүх нислэгээ цуцалсан 
нь Bank Holiday гэгддэг бүх 
нийтийн амралтын үеэр 
британи аялагчдыг бухимдуулах 
шалтгаан боллоо. 

Жилдээ зорчигч тээврийн 
ачаалал эрс ихэсдэг цөөхөн 
үеийн нэгээр Британийн 
агаарын нислэгийн компани 
Хитроу, Гэтвик нисэх буудлаас 
гадагш чиглэсэн бүх нислэгээ 
бямба гарагийн турш зогсоов. 
Нислэг хойшлуулсан явдал ням 
гарагт ч үргэлжилж болзошгүй 
талаар нислэгийн албаны 
удирдлага анхааруулж байна. 
Зарим зорчигч нисэх буудлын 
терминалаас гадагш гарахаар 
урт дараалалд хүлээцгээж, гарч 
чадсан зарим нь зочид буудал 
олж чадахгүй хүндрэлтэй бай
гааг аялагчид болон вэб сайтууд 
тайлбарлав. 

Компьютер сүлжээ гажигтсан 

нь цахилгаан хангамж тасалд
санаас үүдэлтэй хэмээн нисэх 
буудлын захиргаанаас YouTubeт 
байрлуулсан видео бичлэгт Brit
ish Airwaysийн захирал Алекс 
Круз өгүүлж байв. 

Хитроу нисэх буудлын тав
дугаар терминалын гаалийн 
үзлэгээр хэдийнэ дамжсан 
зор чигчдын өгүүлснээс үзвэл 
гадагш гарах хүмүүсийн дараа

лал терминалын барил гын 
урттай тэнцэхүйц буюу хөл 
бөмбөгийн  50 талбай залгасан
тай тэнцэхүйц болжээ.

“Дараалал нийт терминалын 
урттай тэнцэхээр сунасан” 
хэмээн НьюЙорк хотод арав 
хоног аялахаар жин үдэд нисэх 
гэж байсан, Лондон хотын 
оршин суугч Эммануэль Натал 
тайлбарлав. Оройн 19.00 цаг 

хүртэл гарах дараалалд зогссон 
түүнд нисэх буудал, British Air
ways аль аль нь хүнс, ус, нөхөн 
төлбөрийн ваучер ч өгөөгүй 
хэмээн тэрбээр дургүйцсэн юм. 

Ирландаас тавдугаар терми
налаар дамжин Сөүл орох гэж 
байсан, ханган нийлүүлэх сүл 
жээ ний менежер Пэт Олдэм ч 
хүнд байдалд гацжээ. Компаниас 
нь түүнд өөр агаарын шугамын 

тасалбар, Лондонд зочид буудал 
захиалсан ч гадагш гарч чадаа
гүйгээс бүгд хүчингүй болжээ. 

“Үүссэн гол бэрхшээл гэвэл 
Их Британид албан ёсоор буцаж 
орохын тулд гаалиар дамжих 
ёстой. Гарахын тулд дахиад 
гурван цаг гаруй хүлээж таарах 
учраас бааранд хүлээсэн нь 
биед амар гэж хамгаалалтын 
албаны ажилтан зөвлөж байсан” 

хэмээн тэрбээр өгүүлэв. Лондонд 
буудал захиалж амжаагүй, 
хүүхэдтэй хүмүүс нисэх буудалд 
хоноглож байсныг ноён Олдэм 
тайлбарласан юм. 

British Airways болон нисэх 
буудлын албанаас хүнс, ус, нөхөн 
олговор олгохтой холбоотой 
хүснэгт тараагаагүй хэмээн 
дээрх хоёр зорчигч өгүүлж 
байна. “British Airwaysээс ядаж 

хүн ч ирж уулзсангүй. Ууж, идэх 
юм өгсөнгүй. Муу гэхээс өөр юу 
хэлэх вэ” хэмээн ноён Олдэм 
бухимдаж байлаа. 

Болсон явдлын талаар Brit
ish Airways тайлбар өгөхөөс 
татгалзсан. Гэхдээ нисэх буу далд 
болдог үйлчилгээтэй холбоотой 
асуудлыг Хитроу буудлын 
захиргаанаас лавлах хэрэгтэй 
хэмээн мэдэгдсэн юм. “Өнөөдөр 
нисэх байсан үйлчлүүлэгч 
нараа ням гарагийн нислэгээр 
явуулахын тулд бид чадах 
бүхнээ хийнэ. Нэгэнт нисэх 
шаардлагагүй болсон зорчигчдод 
бүрэн нөхөн төлбөр төлнө. 
Компьютерын систем гацсан 
нь утсаар лавлах үйлчилгээ, 
вэбсайтад ч нөлөөлсөн. Гэхдээ 
л бид үйлчлүүлэгчдээ аль болох 
шуурхай мэдээллээр хангахаар 
чармайж байгаа” хэмээн тус 
компаниас нийтэлсэн мэдэгдэлд 
дурджээ. 

Дараагийн нислэг хүлээх 
зуураа байрлах зочид буудлыг 
Хитроугийн ойролцоогоос 
олж чадахгүй байгаа талаар 
нисэж чадалгүй гацсан хүмүүс 
Twitterт бичицгээж байна. 
Бямба гарагийн орой Agoda 
болон Booking.comоос хайж 
үзэхэд нисэх буудлаас гурван 
километр зайтай газарт байрлаж 
буй бүх зочид буудлын захиалга 
дүүрчээ. Лондоноос гадна Ром, 
Прага, Милан, Стокгольм, 
Малагад нислэг хойшлогдсон ч 
сүлжээний гацаатай холбоотой, 
эсэх нь тодорхойгүй. “Хитроу, 
Гэтвикт бэрхшээл үүсвэл 
дэлхийн бусад нисэх буудалд дам 
нөлөөлнө” хэмээн British Airways 
тайлбарлаж байна. Тус компани 
IT сүлжээнд гацаа үүссэн 
шалт гааныг судалж байгаа ч 
“одоогоор кибер халдлага гэж 
тодорхойлох баримт илрээгүй” 
талаар өгүүлсэн юм. 

Ryanair, easyJet болон булан
гийн орнуудын агаарын шу га  мын 
компаниудын хямд тө  сөр үйл
чилгээний дарам тад олон жилийг 
өнгөрүүлж буй British Airwaysт 
энэхүү бэрх шээл анх удаагийнх 
биш. Компью терийн сүл жээний 
доголдлоос шалтгаа лан тус 
компанийн зорчигчид өнгөрсөн 
оны долоо, есдүгээр сард ч 
буудалд гацаж байв. 

British Airwaysт тохиолдсон 
хүндрэл нь программ хангам
жийн эх кодын алдаатай 
холбоо той хэмээн программ 
хангамжийн анализийн Cast 
компанийн тэргүүлэх эрдэмтэн 
Билл Кертис тайлбарлав. “Компа
ниудын хэрэглэдэг энэ олон 
программыг өөр өөр компани 
тус тусдаа зохиодог. Агаарын 
шугамын компани аюул гүйн 
нөөц систем ажиллууллаа ч анх
наасаа эх код алдаатай бол гацаж 
л таарна” хэмээн тэрбээр 
өгүүлсэн юм.

British 
Airwaysийг 
эзэмшигч IAG 
(International 
Airlines Group) 
Атлантын далай 
дээгүүр илүү 
хямд агаарын 
тээврийн шинэ 
үйлчилгээ 
нэвтрүүлэхээр 
төлөвлөж байна.

Foxconn-ий мэдэлд шилжсэн Sharp ашгаа өсгөнө
Appleийн ханган нийлүүлэгч 

Sharp компани Foxconnий мэдэлд 
шилжих дараагийн гурван жилд 
ашгийнхаа хэмжээг 2.5 дахин 
өсгөх дайчин зорилт тавьж, 
АНУд үйлдвэрээ байгуулахаар 
төлөвлөв. Япон групп дэлгэц, 
цахим хэрэгслийн технологио 
телевиз, ухаалаг утас зэрэг 
уламжлалт салбараас интернэтэд 
холбоотой автомашин, айл гэр 
гэсэн салбарт нэвтрүүлэх гэж буй 
талаар Sharpийн ерөнхийлөгч 
Тай ЖэнВу мэдэгдлээ. 

Зуун жилийн түүхт компани 
сүүлийн гурван жилд 4.5 тэрбум 
ам.долларын цэвэр алдагдалтай 
ажиллажээ. Тайванийн шинэ 
эзэмшигч нь өнгөрсөн онд 3.5 
тэрбум ам.доллараар Sharpийн 
хяналтын хувьцааг худалдан 
авч, зардлыг нь эрс танахаар 
шийдвэрлэсний ачаар хүнд үе 
төгсгөл болох гэж байна. 

Тус компани 2018 оны гурав
дугаар сард төгсөх санхүүгийн 
жилд 59 тэрбум иен буюу 531 
сая ам.долларын цэвэр ашигтай 
ажиллана хэмээн тооцоолжээ. 

Өмнөх санхүүгийн жилд 25 
тэрбум иенийн алдагдалтай ажил 
ласан тус компанийг шинжээ  чид 
39 тэрбум иенийн ашиг олно 
хэмээн тооцоолсонтой харьцуу ла
хад энэ нь хавьгүй их байгаа юм. 

Ноён Тайгийн боловсруулсан 
гурван жилийн бизнес төлөв
лөгөөгөөр, тус компани үйл 
ажиллагааныхаа орлогыг 2020 
оны гуравдугаар сард төгсөх 
санхүүгийн жилд 150 тэрбум 
иенд хүргэх зорилт тавьжээ. Sharp 
нь 20162017 оны санхүүгийн 
жилд 62 тэрбум иенийн үйл 
ажиллагааны орлоготой ажил
лажээ. Дээрх гурван жилийн 
хугацаанд компанийн нийт 
орлого 58 хувиар өсөж, 3.25 их 
наяд иенд хүрнэ.  

Үүний ачаар Sharpийн хөрөнгө 
оруулалт өсөж, ирэх гурван 
жилд 400 тэрбум ам.доллар 
давах юм. Тус компани АНУд 
дэлгэцийн технологийн үйлдвэр 
байгуулахаар судалж буй талаар 
Foxconnийг үндэслэн байгуулагч 
Терри Гоугийн ойрын шадар, ноён 
Тай өгүүлж байна. Гэхдээ хөрөнгө 

оруулалтын хэмжээг тэрбээр 
дурдсангүй. 

“Өрсөлдөх чадварын хувьд 
бололцоотой гэж үзвэл бид АНУд 
шинэ үйлдвэр байгуулна” хэмээн 
ноён Тай Осака хотноо болсон 
хэвлэлийн хурал дээр тайлбарлав. 
“Хамгийн гол зах зээл маань 
АНУ. Гэтэл бид тэнд ганц ч 
үйлдвэргүй сууж байдаг” хэмээн 
тэрбээр өгүүлсэн юм.

Энэ дөрөвдүгээр сард ноён 
Гоу, АНУын Ерөнхийлөгч 
Дональд Трамп нар Цагаан 
ордонд уулзах үеэр ноён Тай ч 
хамт байлцсан. Hon Hai Preci
sion Industries нэрээр бүртгэлтэй 
Foxconn компани АНУд долоон 
тэрбум ам.долларын хөрөнгөөр 
дэлгэцийн панелын үйлдвэр 
байгуулах төлөвлөгөөтэйг 
тэрбээр урьд нь дурдаж байжээ. 

Технологийн са лбарыг 
дэм жих зорилгоор Японы Soft
Bankаас байгуулсан 93 тэрбум 
ам.долларын хөрөнгөтэй Vision 
Fund хэмээн санд Sharp нэг 
тэрбум ам.долларын хөрөнгө 
оруулж байгаагаа өнгөрсөн сард 

мэдэгдсэн. Уг хөрөнгө оруулалтын 
ачаар Японы групп хиймэл 
оюун ухаан, зүйлсийн интернэт 
зэрэг салбарт үйл ажиллагаагаа 
өргөжүүлж, “нэн шинэ технологи 
бүхий компаниуд”тай харьцах 
боломжтой болно хэмээн ноён Тай 
тайлбарлав. 

Sharp компани АНУ, Европ 
тивийн улсуудад борлуулалтаа 
хэрхэн өсгөх гэж байгаа талаар 
ноён Тай тодорхой зүйл дурдаагүйг 
шинжээчид анхаарууллаа. Дэлгэц 
үйлдвэрлэгч япон компа ни 
өрсөлдөгчдөөр хэдийнэ хах
чихаад байгаа телевиз, ухаалаг 
утас, гэр ахуйн цахим хэрэгсэл, 
каме рын модул зэрэг олон сал барт 
хүч үздэг. 

“Sharpийн эрхэлж буй энэ 
олон бизнесийн аль нь ч ашиг 
орлого тогтвортой оруулах 
баталгаагүй. Өргөн хэрэглээний 
цахим бүтээгдэхүүн, брэнд бизнес 
эрхэлж байсан олон жилийн 
туршлага нь л орлого өсөхөд 
тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг 
болж чадна. Харин гэрээт 
үйлдвэрлэгч болохын хувьд 

орлогоо эрс өсгөх төлөвлөгөө 
нь итгэл хүлээх асуудалтай 
холбоотойгоор биелэхэд хүнд
рэлтэй” хэмээн Jefferiesийн Атул 
Гойал тайлбарлав. 

Олон улсын зах зээлд чиглэсэн 
төлөвлөгөөгөө ноён Тай нарийн 
тайлбарлаагүй. Гэхдээ Sharp
ийг  илүү глобал байгууллага 
болгохын тулд бусад улс орны 
авьяас чадвартнуудыг аль болох 
татан ажиллуулах бодлого 
баримтална хэмээн тэрбээр 
өгүүлж байна. Тус компанийн 
зарим захирал баасан гарагт бол
сон хэвлэлийн хурал дээр англиар 
презентац танилцуулж байлаа. 

Энэ зургадугаар сард Sharp
ийн захирлуудын зөвлөл есөн 
гишүүний бүрэлдэхүүнтэй 
болсон. Үүний тав нь Fox
connоос орж ирж буй захирал. 
Токиогийн хөрөнгийн биржид 
үнэ нь уначихаад байсан Sharp
ийн хувьцааны үнэ өнгөрсөн 
наймдугаар сард буюу Foxconn 
тус компанийг өөртөө 
нэгтгэсэн цагаас хойш 
дөрөв дахин өсчээ.

Ажилгүйчүүдийн эгнээг тэлэх технологийн мэргэжилтнүүд
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ЗГМ ТОВЧХОН

 АНУ доллар 2404.49

Евро  2698.80

Япон иен  21.63

ОХУ рубль 42.39

БНХАУ юань 350.65

БНСУ вон 2.15

ВАЛЮТЫН ХАНШ

» ИМПОРТ 

577
Ам.доллар. Нефтийн 
бүтээгдэхүүний импортын 
хэмжээ 88 хувиар өсчээ. Уг 
бүтээгдэхүүний импортын 
хилийн үнэ тонн тутамд 577.3 
ам.долларт хүрэв. 

» ЭРЧИМ ХҮЧ

11
Сая евро. Дарханы ДЦСын 
шинэчлэлд 11 сая еврогийн 
нэмэлт хөрөнгө шаардлагатай 
гэж Сангийн яамнаас мэдээлэв. 

» ҮНЭТ ЦААС

26
Тэрбум төгрөг. Засгийн газрын 
есөн сарын хугацаатай, жилийн 
13.524 хувийн хүүтэй нийт 26 
тэрбум төгрөгийн үнэт цаасны 
анхдагч зах зээлийн арилжаа 
энэ сарын 30нд болно. 

» ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ 

12.7
Хувиар. Баасан гарагт  “Хөх 
ган"  компанийн хувьцааны 
ханш хамгийн өндөр буюу 12.7 
хувиар өслөө. 

» ХАНШ 
"АПУ” компанийн үнэт цаасны 
ханш хамгийн өндөр буюу 4.8 
хувиар уналаа.

» ГАЗРЫН ТОС 

1.5
Сая. АНУын агуулахууд дахь 
газрын тосны нөөц 1.5 сая 
баррелиар буурсан  байна.  

» ХӨРШ 

83
Тэрбум ам.доллар. Урд 
хөршийн аж үйлдвэрийн ашиг 
дөрөдүгээр сард 14 хувиар 
өсөж, 83 тэрбум ам.долларт 
хүрчээ.  Дэлхийн худалдааны 
урсгал эрчимжсэн нь Хятадын 
аж үйлдвэрт нөлөөлсөн байна. 

» АВТОМАШИН

2025
2025 он гэхэд цахилгаан 
автомашины өртөг  бензин 
хөдөлгүүртэй төмөр 
хүлгийнхээс хямд болох 
төлөвтэйг "Bloomberg New 
Energy Finance" тооцоолжээ.
Тансаг зэрэглэлийн автомашин 
үйлдвэрлэгч "BMW" брэнд "8 
Series" загварын үйлдвэрлэлээ 
20 гаруй жил завсарласны 
дараа ирэх 2018 оноос зах 
зээлд нийлүүлэхээр боллоо. 

» ДЭЛХИЙД 
АНУд улс төрийн тодорхой бус 
нөхцөл байдал үүссэн нь тус 
улсын үр тариа экспортлогчдод 
эерэг байдал болжээ.  

» ТЕХНОЛОГИ 

1
Тэрбум ам.доллар. “Alibaba” 
компани “Ele.me”д нэг тэрбум 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт 
хийнэ.

Хөвсгөл аймаг стандарттай 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ

ОРОН НУТАГ 

хамарч чадахгүй байна. Тоймлон 
хэлбэл, зөвхөн эхлэл шатандаа 
буюу хөгжих гараан дээрээ аялал 
жуулчлалын салбар ирээд байна. 
Энэ сал барын хэтийн ирээдүйг 
бид бүхэн маш өөдрөгөөр  харж 
байгаа. Тиймээс салбарын стан
дарт, үйлчилгээний чанарыг 
дээш лүүлэхээр ажиллаж байна. 
Үүний үр дүнд Хөвсгөл аймагт 

үйл ажиллагаа явуулж буй 
жуулчны бааз, зочид буудал, 
үйлчилгээний байгууллагын 
чанар, стандартад тодорхой ахиц, 
дэвшил гарна гэдгийг хэлье. 

-Жуулчдад санал болгох 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
нэр, төрөл нэмэгдэж байгаа 
юу?

Жуулчны хувьд зөвхөн Хөвс

Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга 
Л.Ганболдтой аялал жуулчлалын 
салбарын хөгжлийн талаар 
ярилцлаа.

 
-Аялал жуулчлалын улирал 

эхэллээ. Хөвсгөл аймаг аялал 
жуулчлалын салбараа хэрхэн 
хөгжүүлэхээр зорьж байна вэ?

Аймаг болгон аялал жуулч
лалын салбараа онцгой анхаарч, 
тогтвортой хөгж лийн гарц 
төдийгүй орон нутаг орлогоо 
нэмэгдүүлэх гол эх үүсвэр 
гэж харж эхэл лээ. Тиймээс 
энэ зах зээлд өрсөлдөөн бий 
болж, тэр хэрээр үйлчилгээний 
чанар, стандартаа сайжруулах 
шаардлагатай болж байна. 
Бид бүхэн өөрсдийн давуу тал 
болон нөөц, боломжийг илүү 
тодотгож, улмаар жуулчдын 
сэтгэлд нийцсэн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг санал болгох хэрэгтэй 
байна. Манай аймагт аялал 
жуулчлалын салбар хангалттай 
хөгжсөн үү гэвэл, үгүй. Энэ 
салбарт хийх ажил маш их байна. 
Манайх аялал жуулчлалын гол 
бүс нутаг боловч орон нутгийн 
хөгжилд оруулж буй хувь нэмэр, 
өгөөж төдийлэн өргөн хүрээг 

Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM

Жуулчны баа зуу
дын үйлчилгээний 
чанар, стандар тын 
мөрдөлт харилцан 
адилгүй байна

гөл далайг үзээд буцна гэдэг 
чамлалттай санагдаж болох юм. 
Тиймээс орон нутгийн зүгээс 
аялал жуулчлалын цогцол
боруудыг шинээр байгуулахаар 
төлөвлөж, заримынх нь ажил 
эхэлж байна. Салбартаа тэр
гүүлэх бүс нутаг байхын 
тулд зорин ирсэн жуулчдад 
олон төрлийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг санал болгох шаард
лагатай байгааг эхэнд дурдсан. 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
мөрийн хөтөлбөрт “үл үзэгдэх 
экспорт” гэж нэрлэдэг энэ 
сал барт олон ажлыг 2020 он 
хүртэл хийхээр төлөвлөсөн. 
Орон нутгийн зүгээс ху вийн 
хэвшлээ дэмжиж, бүтээг дэхүүн, 
үйлчилгээ, чанар, стан дартыг 
нь сайжруулахад шаард лага 
тавьж ажиллана. Аялал жуулч
лалын салбар цэгц тэй, нэгдсэн 
стандарттай байх ёстой. Түүнээс 
хүссэн бол гон нь энэ салбарт орж 
ирээд үнэ гүйдүүлж болохгүй. 

-Хөвсгөл аймагт жилд 
хэч нээн мянган жуулчин 
ирдэг вэ. Өнгөрсөн онд гэхэд 
аялал жуулчлалын салбараас 
хэдий хэмжээний орлого орон 
нутгийн төсөвт бүрдсэн бэ?

Аялал жуулчлалын мастер 
төлөвлөгөөг боловсруулах ажил 
одоо үргэлжилж байна. Ойрын 
хугацаанд энэхүү төлөвлөгөөг 
хэлэлцэж, аймгийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлаар батал
на. Хөвсгөл аймаг богино 
болон урт хугацаанд аялал 
жуулчлалын салбарт ямар 
ажил хийж, хэрэгжүүлэх нь уг 
төлөвлөгөөнд илүү тодорхой 
тусгалаа олох юм. “Тогтвортой 
аялал жуулчлал2017” чуул
ганыг Мөрөн хотдоо энэ оны 
дөрөвдүгээр сарын дундуур 
зохион байгуулсан. Энэ үеэр 
аялал жуулчлалын салбарт 
орон нутгийн зүгээс цаашид 
хэрхэн анхаарах, тус салбарт 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
компани, аж ахуйн нэгжид 
ямар шаардлага тавих талаараа 
хэлэлцсэн.

Аялал жуулчлалын салба
раас өнгөрсөн онд 100.6 сая 
төг рөгийн орлого орж ирсэн. 
Үүнийг хангалтгүй гэж үзэж 
байгаа. Манай аймагт үйл 
ажиллагаа явуулж буй компани, 
аж ахуйн нэгжийн дийлэнх нь 

 Аялал жуулчлалын 
салбараас өнгөрсөн 

онд 100.6 сая 
төгрөгийн орлого 

орж ирсэн

С.Батсайхан / ЗГМ©

Улаанбаатарт бүртгэлтэй. Энэ 
байдлаас болж орон нутагт үлдэх 
өгөөж нь тааруу. Өнгөрсөн жил 
70 гаруй мянган жуулчин ирсэн 
гэсэн статистик мэдээлэл бий. 
Энэ тоог эцсийн нарийн тоо гэж 
хэлэхгүй. Жилд хэчнээн мянган 
жуулчин ирж байгааг бүрэн 
дүүрэн гаргаж чадахгүй байна. 
Улсын төсвөөс татаас авдаг 
болохоор аймаг өөрийн орлогыг 
нэмэгдүүлэхэд анхаарч байгаа. 
Орлогын нэг эх үүсвэр нь аялал 
жуулчлал учраас энэ салбарт  
компани, аж ахуйн нэгжүүдтэй 
хамтарч ажиллахаар зорьж байна. 
Төр, хувийн хэвшлийн хамтын 
ажиллагаа, хоорондын уялдаа 
холбоо чухал. Тиймээс аялал 
жуулчлалын салбарт ажиллаж 
буй компани, аж ахуйн нэгжүүд 
орон нутгийн бодлого, үйл 
ажиллагааг дэм жиж ажиллана 
гэж найдаж бай на. Жуулчны 
баазуудын үйл чил гээний чанар, 
стандартын мөр дөлтийн өнөө
гийн байдал хоо рондоо харил цан 
адилгүй байна. 

-Жуулчны баазуудын 
одоо      гийн түвшин хоорондоо 
ха   рил  цан адилгүй байгааг та 
хэл  лээ. Эдийн засгийн нөхцөл 
бай  дал үүнд нөлөөлж байна уу, 
эсвэл санаачилга дутаж байна 
уу?

Аль, аль нь нөлөөлж байна. 
Жилээс жилд ирэх жуулчдын тоо 
нэмэгдэх болсон. Цаашдаа илүү 
нэмэгдэх төлөв, хандлага байгаа. 
Тиймээс одоогийн стандартаа 
дээшлүүлэхгүй бол жуулчдын 
хувьд сэтгэл гонсгор буцахыг 
үгүйсгэхгүй. Аялал жуулчлалын 
баа зууд   стандарттай   үйлчилгээг  
бий болгох хэрэгтэй байна. 
Ин гэснээр үнэ цэнэтэй болж, 
орлого өснө. Бидэнд давуу тал, 
боломж, бахархал байна. Хэдий 
ийм боловч жуулчдын хандлага, 
соёл өөрчлөгдөж, стандартыг 
шаарддаг боллоо. Тиймээс 
олон улсын шаардлагад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий 
болгох хэрэгтэй. Энэ нь бидний 
өрсөлдөх чадварт эерэг оноо 
авчирна гэсэн үг. Өнөөдөр 
энэ жишгээр ажил, үйлчилгээ 
үзүүлж байгаа жуулчны бааз тун 
цөөхөн. Эхний ээлжинд Хөвс гөл 
аймагт үйл ажил лагаа явуулж 
байгаа жуулчны баа  зуудад 
нэгдсэн стандарт тог   тоо  хоор 
ажиллаж байна. Түү  нээс гадна 
аялал жуулчла лын “Мөн гөн 
цагираг” гэсэн хө төл бөрийн 
марш  рутаа өргөжүүлж, “Алтан 
пи рамид” болгосон. Цаашдаа 
аялал жуулчлалын салбарыг 
клас  тараар хөгжүүлэхэд түлхүү 
ан хаарна. Жуулчдыг татах 
хүрээнд олон ажил төлөвлөсөн. 
Тухайлбал, Мөрөн хо тын  хоо 
төвд жуулчны гудамж бай 
гуулна.  
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“Хөх ган”-гийн хувьцаа хамгийн өндөр хувиар өсөв

BMW тансаг ангиллын загвараа ирэх онд нийлүүлнэ

Монголын хөрөнгийн бирж 
баасан гарагийн үнэт цаас
ны арилжаагаар нэг, хоёр 
болон гуравдугаар ангилалд 
бүртгэлтэй 19 хувьцаат ком
панийн нийт 16,687 ширхэг 
хувьцаа арилжжээ. Хөрөнгийн 
биржийн индекс энэ өдөр 
848.64 нэгж болж 0.75 хувиар 
буурав. Ингэснээр зах зээлийн 
үнэлгээ 1.49 их наяд төгрөг 

Тансаг зэрэглэлийн авто
ма шин үйлдвэрлэгч BMW 

брэнд “8 Series загварын 
үйлдвэрлэлээ 20 гаруй жил 
завсарласны дараа ирэх 2018 
оноос зах зээлд нийлүүлэхээр 
боллоо. Энэ долоо хоногт 
Италид зохион байгуулагдах 

тансаг зэрэглэлийн авто шоуны 
үеэр BMW хамгийн өндөр 
үнэтэй, тансаг ангиллын “8 
Series” хэмээх шинэ загвараа 
танилцуулахаар төлөвлөөд 
байгаа юм. “V8” болон “V12” 

хөдөлгүүрийн сонголттой, хоёр 
хаалгатай, тансаг зэрэглэлийн 
тус автомашины үнэ 70100 
мянган фунт стерлинг байх 
магадлалтай гэж албаныхан 
үзэж байна. BMWийн Төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн гишүүн 
Ян Робертсон “Бид илүү олон 
загвараа тансаг ангилалд 
багтаахыг зорьж байгаа. Энэ 
ч утгаараа “X7” болон бусад 
загварыг шинэчилж, тансаг 

зэрэглэлд багтаахад анхаарал 
хандуулан ажиллаж байна. 
Улмаар ойрын жилүүдэд 
BMWийн түүхэнд иж бүрэн, 
томоохон шинэчлэл хийх 
болно” гэж мэдэгджээ.

боллоо. Ханшийн өөрчлөлтийн 
хувьд 12 компанийн хувьцааны 
ханшид өөрчлөлт орсон байна. 
Үүнээс “Хөх ган” компанийн 
хувьцаа хамгийн өндөр буюу 
12.79 хувиар өссөн бол “АПУ” 
компанийнх 4.84 хувиар 
уналаа. Засгийн газрын үнэт 
цаасны хоёрдогч зах зээлийн 
арилжаагаар 167 ширхэг үнэт 
цаас арилжлаа.  

ТҮҮХИЙ ЭД

НЭР СИМБОЛ НЭГЖ ХАНШ ($) ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО

АЛТНЫ СПОТ XAU унци 1266.76 +0.88% 5/27/2017

ЦАГААН АЛТ PLA унци 962.9 +1.05% 5/28/2017

МӨНГӨ SIA унци 17.323 +0.76% 5/28/2017

ЗЭС (COMEX) HGA фунт 256.6 -1.21% 5/28/2017

ТӨМРИЙН ХҮДЭР TIOA тонн 61.25 -0.24% 5/27/2017

WTI ТОС CLA баррель 49.8 +1.84% 5/28/2017

БРЕНТ COA баррель 52.15 +1.34% 5/28/2017

БЕНЗИН XBA  164.26 +2.07% 5/28/2017

БАЙГАЛИЙН ХИЙ NGA Mmbtu 3.31 +1.07% 5/28/2017

НҮҮРС (NYMEX) QZA тонн 336.55 +0.21% 5/27/2017

НҮҮРС (NEW CASTLE) XWA тонн 73.85 -0.2% 5/27/2017

ЭЛСЭН ЧИХЭР SBA фунт 15.05 -3.9% 5/28/2017

БУДАА RRA центнер 10.975 +0.41% 5/28/2017

БУУДАЙ WA бушель 438.25 +1.74% 5/28/2017

КАКАО CCA тонн 1911 +1.81% 5/28/2017

КОФЕ KCA фунт 131.2 +1.47% 5/28/2017
Энэхүү ханшийн мэдээлэл нь хүснэгтэд заасан өдрийн 15 цагийн байдлаарх дүн тул 
үүнээс хойш өөрчлөгдсөн байх боломжтой. 
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МОНГОЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАДААД КОМПАНИУД

63.64 -1.79% 5/28/2017

0.033 +3.13% 5/28/2017

18.75 -1.96% 5/28/2017

0.018 -5.26% 5/28/2017

0.013 -7.69% 5/27/2017

3.01 -2.9% 5/28/2017

3.66 -1.61% 5/28/2017

0.31 -21.52% 5/28/2017

0.21 -2.33% 5/28/2017

0.63 +1.61% 5/28/2017

RIO TINTO RIO ASX AUD

WOLF PETROLEUM WOF ASX AUD

PETRO MATAD MATD LON GBX

ASPIRE MINING AKM ASX AUD

GUILDFORD COAL GUF ASX AUD

PROPHECY DEVELOPMENT PCY TSX CAD

TURQUOISE HILL RESOURCES TRQ TSX CAD

SOUTHGOBI RESOURCES SGQ TSX CAD

XANADU MINES XAM ASX AUD

ENTREE GOLD ETG TSX CAD

НЭР СИМБОЛ БИРЖ ВАЛЮТ ХАНШ ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО
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МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

НЭР СИМБОЛ ХАНШ (нэгж) ӨӨРЧЛӨЛТ  ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО

NASDAQ COMPOSITE CCMP 6210.194 +4.94 +0.08% 5/27/2017
DAX INDEX DAX 12602.18 -19.54 -0.15% 5/28/2017
TORONTO STOCK EXCHANGE SPTSX 15416.93 +6.2 +0.04% 5/28/2017
S&P/ASX 200 AS51 5751.664 -37.96 -0.66% 5/27/2017
S&P 500 INX 2415.82 +0.75 +0.03% 5/28/2017
SHANGHAI COMPOSITE SHCOMP 3110.059 +2.23 +0.07% 5/28/2017
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDU 21080.28 -2.67 -0.01% 5/28/2017
TOP 20 MSETOP 12872.85 -189.57 -1.45% 5/27/2017
FTSE 100 UKX 7547.63 +29.92 +0.4% 5/28/2017
HANG SENG HSI 25639.27 +8.49 +0.03% 5/27/2017
NIKKEI 225 NKY 19686.84 -126.29 -0.64% 5/27/2017
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ДЭЛХИЙН ГОЛЛОХ ИНДЕКСҮҮД

Тухайн өдөр арилжаалагдсан хувьцаа

НЭР  СИМБОЛ ХАНШ (нэгж) ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО

АПУ ХК   APU 320 -4.84% 5/29/2017
ГОВЬ ХК   GOV 13740 -4.05% 5/29/2017
СҮҮ ХК  SUU 129 -0.77% 5/29/2017
ТАЛХ ЧИХЭР ХК  TCK 21500 -1.38% 5/29/2017
БИ ДИ СЕК ХК  BDS 1200 0% 5/29/2017
БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ХК   BNG 38000 0% 5/29/2017
Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХК  ETR 98.72 0.74% 5/29/2017
ХӨХ ГАН ХК  HGN 83.69 12.79% 5/29/2017
ГЕРМЕС ЦЕНТР ХК  HRM 140 0% 5/29/2017
ЖЕНКО ТУР БЮРА ХК  JTB 55.5 8.97% 5/29/2017
МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК  MCH 540 0% 5/29/2017
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН ХК  MSH 540 0% 5/29/2017
РЕМИКОН ХК  RMC 46 -0.02% 5/29/2017
ШИВЭЭ ОВОО ХК  SHV 2400 -0.50% 5/29/2017
ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ ХК  SUL 45840 0.09% 5/29/2017
ТАВАНТОЛГОЙ ХК  TTL 4875 1.56% 5/29/2017
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