Цаг хугацаа энэ хорвоогийн цорын ганц дарангуйлагч бас хэмжээгүй эрхт засаглал юм

Л.Түдэв

ЗГМ

~ СОЁЛТ ХҮНИЙ ӨГЛӨӨ СОНИН УНШИХААС ЭХЭЛДЭГ ~

Үүлэн тооцооллын
загалмайлсан эх
Өнөөдөр “үүл” гэх нэр томьёог өргөн
хүрээнд ашиглах болжээ. > 4

ОНЦЛОХ
УЛС ТӨР

Хувьчлах жагсаалтад орсон
төрийн өмчийн компаниудыг нэг
бүрчлэн хэлэлцэнэ.
Ерөнхийлөгч Х.Баттулгад
Балба улсын Гадаад хэргийн сайд
бараалхлаа.
Зүүн хойд Азийн аюулгүй
байдлын талаарх “Улаанбаатарын
яриа хэлэлцээ” өнөөдөр эхэлнэ.
Зээлийн хүүг бууруулах
стратеги боловсруулснаа
Монголбанк танилцууллаа.

Сайн засаглалтай компани
илүү урт насалдаг

Бизнес, эдийн засгийн төрөлжсөн
суваг Financial Times-ийн
нийтлэлүүдийг албан ёсны
эрхтэйгээр хүргэж байна.

Хувийн компанийн засаглалд эрс шинэчлэл
үгүйлэгдэж байна. > 12

YНЭ: 1000₮

ZGM DAILY

2018.06.13, ЛХАГВА ~ №118 (917)

Remarkable events of
Mongolian Stock Exchange
More and more people are interested in
the stock market. > 7

ИХ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН САЛХИ СЭВЭЛЗЛЭЭ

ЭДИЙН ЗАСАГ

Монголбанк энэ оны
тавдугаар сард 1,6 тн алт
худалдан авчээ.
Erdene Resource Development
Канадад хаалттай хүрээнд 4.12
сая канад доллар төвлөрүүллээ.
Чанаргүй зээл нийт зээлийн
өрийн үлдэгдлийн 8.1 хувийг
эзэлж байна.
ТОП 20 индекс 19765.06 нэгж
болж, 0.02 хувиар буурав.
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АНУ-ын Ерөнхийлөгч Д.Трамп Солонгосын хойгт урт хугацааны, бат бэх энх тайван тогтооход болон Хойд Солонгосын удирдагч Ким Жон Унд
аюулгүй байдлын баталгаа өгөх үүрэг хүлээснээ мэдэгдлээ. 9

НИЙГЭМ

Дэлхийн хүн ам хэдийнэ
зохистой түвшингээсээ давсан
талаар Монголд хэлэлцэв.
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн
29.2 хувь нь бакалаврын зэрэгтэй
байна.
Цалин нэмэх үүргээ ЗГ биелүүл
тэл ажил хаялтын өмнөх суулт
хийнэ гэж МҮЭХ мэдэгдэв.
Сэлбийн гол дээгүүрх шинэ
гүүрийн замын хөдөлгөөнийг
нээжээ.

ДЭЛХИЙ

Трамп, Кимийн дээд
хэмжээний уулзалтын дараа
ам.долларын ханш чангарлаа.
Францын Ерөнхийлөгч Э.Мак
рон Европ худалдааны асуудлаар
буулт хийхгүй гэж мэдэгдэв.
АНУ мягмар гарагт Тайваньд
ЭСЯ-аа нээлээ гэж ажиглагчид
дүгнэв.
Daimler Benz ачааны автомат
машины туршилтад таван жил
шаардлагатай гэжээ.
Кобальтын үнэ тогтворжсон нь
цахилгаан машины үйлдвэрлэлд
эерэг нөлөөлж байна.
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НИЙТЛЭЛЧИЙН БУЛАН

Харааж зүхэх
бус хамтдаа
хөгжих замнал
З.Цэлмэг
@tselmegZGM
Хувийн өмчийн тухай монгол
чуудын сэтгэхүйд дэвшил гарахуйц
үйл явдал эдийн засгийн сэргэлт,
хөрөнгийн зах зээлийн идэвх
жилтэй зэрэгцэн өрнөж байна.
Гэхдээ зах зээлд түүхий
эдийн үнэ сэргэж, уул уурхайн
компаниудын үйл ажиллагаа
идэвхжиж байгаа сайн мэдээний
хажуугаар хөрөнгө оруулагч,
баялаг бүтээгчдийг үргээсэн,
цаашлаад улс орны эдийн засгийг
элгээр нь хэвтүүлж мэдэх саар
мэдээ ч тасрахгүй байна. Хамгийн
сүүлийн жишээ гэхэд хоосон эх
орончдын дүр эсгэсэн шантаажчид
Сүхбаатар аймагт үйл ажиллагаа
явуулж буй Францын Areva
компанийг түйвээх гэж очоод
Засаг даргад нь салам загнуулаад
гарсан тухай мэдээ олон нийтийн
сүлжээгээр өрнөсөн. Үүний
өмнөхөн Centerra Gold компанийн
Ноён уулын орчим эзэмшиж
буй дөрвөн тусгай зөвшөөрлийг
шүүхээр цуцлуулсанд нэг хэсэг
монголчууд хагартлаа баярласан.
Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум
дахь Бороогийн алтны ордод үйл
ажиллагаа явуулахдаа улсын
эдийн засагт чамгүй их дэм
болж байсан хөрөнгө оруулагчаа
Монголын Засгийн газар дэмжиж
ажиллана гэж мэдэгдэж байсан ч
орон нутгийн иргэд, уул уурхайн
компаниудыг дарамтлан мөшгөдөг
цээжээ дэлдэгчдийн өмнө хүчин
мөхөстөв.

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

ЗЭС

БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

ТОМИЛОЛТ
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Чиндаогийн уулзалт Монголын
байр суурийг илүү тодотголоо

ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДИЙН
СЭТГЭЛ ЗҮЙ

Г.Илч
ЗГМ
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Монгол Улс ШХАБ-д элсэх, эс
элсэх асуудлаар халуун мэтгэлцээн
өрнөсөн цаг үед Чиндаог зорьсон
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч энэ
удаагийн уулзалтын хамгийн
содон басхүү анхаарал татсан
зочин байлаа. Яагаад гэвэл тэрбээр
Ерөнхийлөгчийн хувиар ШХАБын дээд хэмжээний болон гурван
улсын Төрийн тэргүүнүүдийн
уулзалтад анх удаа оролцож байгаа

сэтгэл санааны дарамттай

5%

анхаарал халамж
дутагдсанаас
хямардаг

Сэтгэл
санааны
хямралтай
хүүхдүүдийн

хүн амиа хорлодог

Амиа хорлолтын
үзүүлэлтээр

Г.Байгал
@baigalZGM

талаас илүү хувь нь
өсвөр насныхан

35%

жагсжээ

10%

сэтгэл санааны хямралаас
болж их иддэг

The World Health Organisation (WHO)©

10-ЧИНГИС БОНД ХУРАЛДАЙ БОНД

96.340
0.09%

110.10
0.12%
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Монголчуудын хэрэглэдэг
зүйлийг Японд борлуулах амаргүй

тусламж авч чаддаг

Дэлхийд жилд

1,000,000

юм. Манан суунагласан Чиндао
Ерөнхийлөгчийг хур бороотой
угтав. Зургадугаар сарын 9 буюу
эхний өдрийн хамгийн гол үйл
явдал гурван улсын Тө
рийн
тэргүүн нарын уулзалт байлаа.
18.40 цаг. ШХАБ-ын дээд хэм
жээний уулзалтын төв байр,
“Чилу” танхим. Энэ өдрийн
хамгийн завгүй хүмүүсийн нэг
байсан БНХАУ-ын Ерөнхийлөгч
Ши Жиньпин танхимын үүдэнд
зогсоно.

ЗГМ: ЗОЧИН

30%

Үлдсэн нь гадны нөлөөтэй буюу бусад
хүүхдэд дээрэлхүүлэх гэх мэт зүйлээс
болж хямардаг
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АЛТ

1294.92
0.43%

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

Япон улсаас Монгол Улсад
суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт
Элчин сайд Масато Такаока
манай сонины зочноор уригдлаа.
Японы гадаад харилцааны албанд
30 орчим жил зүтгэж буй энэ
эрхэм Монголд суух Элчин сайдаар
томилогдохоосоо өмнө Ирак
дахь Японы ЭСЯ, Австралийн
Сидней хотод Ерөнхий консулаар
ажиллаж байжээ. Манай улсад
Итгэмжит жуух бичгээ өргөн
барьж, Элчин сайдын албыг
хашаад жил хагасыг үдэж
буй тэрбээр Монгол, Японы
Стратегийн түншлэлийг илүү
өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд хичээн
зүтгэж буй юм.

-Бидэнд цаг гаргасан эрхэм
Элчин сайд танд баярлалаа.
Монгол, Японы харилцаа,
хамтын ажиллагааны нэ
рийн хуудас болсон Эдийн
засгийн түншлэлийн хэлэл
цээр хэрэгжиж эхэлсний хоёр
жилийн ой хэзээ мөдгүй тохиох
гэж байна. Хоёр жилийн ойн
босгон дээрээс эргэн харвал
энэ хэлэлцээр манай хоёр
улсад эерэг үр дүн авчрав уу?
-“Засгийн газрын мэдээ”
сонинд хэдэн сарын өмнө
хэвлэгдсэн нийтлэлд Монгол,
Японы Эдийн засгийн түнш
лэлийн хэлэлцээр хүссэн үр
дүнд хүрээгүй талаар хөндсөн
байсан.

6

ГЭРЭГЭ БОНД

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

97.420
0.10%

2414.45

377.10

38.48
ubinfo.mn
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Улс төр
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

Тэтгэмжид
12 тэрбум
төгрөг
шаардлагатай

Далайд гарцгүй оронд ачаа тээвэрлэх хэлэлцээр
чухал гэв
Далайд гарцгүй хөгжиж буй
орнуудын Олон улсын судалгааны
төвийн нээлтийн хурал Монголд
болж буй. Уг үйл явдалд
оролцохоор ирсэн Балба улсын
Гадаад хэргийн сайд Прадип
Кумар Гявали Ерөнхийлөгч
Х.Баттулгад бараалхлаа.
Балба улс нь далайд гарцгүй улс
тул зарим талаараа Монгол Улстай
ижил сорилтыг даван туулж буй.
Тиймээс харилцан туршлага
солилцох сонирхолтой байгаагаа
сайд Прадип Кумар Гявали
илэрхийллээ. Тэрбээр “Монгол
Улс ОХУ-тай Төмөр замаар
дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэх
тухай хэлэлцээр байгуулсанд
баяр хүргэж байна. Энэ нь далайд
гарцгүй орнуудад үлгэр дуурайл

болохуйц, экспортыг нэмэгдүүлэх
өндөр ач холбогдолтой хэлэлцээр
юм” хэмээв.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга түүнийг Монгол
Улсад тавтай морилохыг хүсээд
манай хоёр улс буддын шашин,
соёлын хувьд ижил төстэй. Мөн
Ази, Номхон далайн бүс нутгийн
хөгжиж буй, далайд гарцгүй
орнуудын хувьд хоёр талын
болон олон улс, бүс нутгийн
түвшинд хамтын ажиллагаагаа
гүнзгийрүүлэх нь чухал ач
холбогдолтой гэсэн юм.
Түүнчлэн Далайд гарцгүй
хөгжиж буй орнуудын Олон
улсын судалгааны төвийн хурал,
хамтын ажиллагаа, цаашдын
оролцоонд нь амжилт хүслээ.

president.mn©

БАЙНГЫН ХОРОО

Төрийн өмчийн 20 гаруй компанийн
өмчлөлийг нэг дор хэлэлцэх боломжгүй
Ашигтай
ажилласан аж
ахуй нэгжийг
хувьчлах
шаардлагагүй гэв
Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
Засгийн газраас өргөн барьсан
төрийн өмчийг хувьчлахтай
холбоотой тогтоолын төслийг
УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын
хороо хэлэлцэв.
Хувьчлах жагсаалтад орсон
төрийн зарим өмч нь ашигтай
ажиллаж байгаа бөгөөд,
хувьчлал нэрээр төрийн өмчийг
үнэгүйдүүлж болохгүй гэж үзэх
гишүүд байлаа.

“Засгийн газрын мэдээ” сонин нь ардчилсан,
шударга ёс, хүний эрхийг дээдэлж, чөлөөт
сэтгүүл зүйн хэм хэмжээг бүрнээ сахин, олон
ургальч үзлийг илэрхийлэх мэдээллийн
индэр байж, нийт Монгол үндэстний
ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг эрхэм
зорилгоо болгоно.
ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Ерөнхий эрхлэгч
Баатарын ДУЛАМХОРЛОО
Зөвлөх
Шатарбалын ДАВААДОРЖ
Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын СУГАРМАА
Утас: 99903584

Тухайлбал, хувьчлах жаг
саалтад орсон Төрийн банкны
өөрийн хөрөнгө нь 337 тэрбум
төгрөг. Харин 100 хувь хувьч
лахаар оруулж ирж буй Засгийн
газрын дүн нь 75 тэрбум төгрөг
байгаа нь анхаарал татаж байв.
Түүнээс гадна 20 гаруй аж
ахуйн нэгжийг нэг дор хэлэлцэх
боломжгүй, нэг бүрчлэн салгаж
оруулж ирж үр өгөөжийг нь
танилцуулах хэрэгтэй гэдэг
саналыг Эдийн засгийн байнгын
хорооны гишүүдийн олонх нь
илэрхийлж байлаа. Тиймээс
хэлэлцэх эсэхийг нь дэмжээд,
хэлэлцүүлгийн шатанд тусгай
Ажлын хэсэг байгуулан дахин
ярилцъя гэдэг шийдвэрийг гаргав.
Ингээд Эдийн засгийн байнгын
хорооны гишүүдийн илэрхийлсэн
байр суурийг тоймлон хүргэе.

зэрэг компани байна. Ашигтай
ажиллаж байхад нь яагаад бага
мөнгөөр хувьчлах гээд байгаа
юм. Өмч хувьчлалыг 4-5 минутад
хэлэлцэх боломжгүй. Нэг нэгээр
нь оруулж ирж, хэлэлцэж байж
хувьчлах эсэхийг нь шийдэх
ёстой.

Т.АЮУРСАЙХАН: ӨМЧ
ХУВЬЧЛАЛЫГ 4-5
МИНУТАД ХЭЛЭЛЦЭХ
БОЛОМЖГҮЙ

-Өнгөрсөн хугацаанд Монгол
Улс 2000 орчим аж ахуйн
нэгжээ хувьчлаад 300 хүрэхгүй
үгүйтэй тэрбум төгрөг олж
байсан. Харин хэдэн мянган
хүн ажилгүй болсон. Монголын
өнөөдрийн ажилгүйдэл ядуурлын
үндэс энэ өмчлөлөөс үүдэлтэй.
Өмч хувьчлалын оновчтой
бодлого явуулаагүйгээс баян
ядуугийн ялгаа, баялгийн тэгш
бус хуваарилалтаас ядуурал бий
болсон.
Тэгэхээр одоо бид дахиж
алдмааргүй байна. Тэр тусмаа
МИАТ, Төрийн банк, гол гол
биржүүдийн хувьчлалыг маш
нухацтай хэлэлцэх ёстой.
Ард түмний эзэмшиж байгаа
балансуудын хувьцаа 30 их наяд
төгрөгийн үнэлгээтэй. Монголын
ард түмэн ийм өмчтэй. Гэтэл энэ
30 их наядын үр өгөөжийг ард
түмэн хүртэж байна уу гэвэл
үгүй. Төрийн өмчит компаниуд
ялсан намын бялуу хуваадаг
хэрэгсэл болж байна. Сонгуулийн

-Би сайн санаж байна. 2016
онд өмч хувьчлалын жагсаалт
оруулж ирэхдээ алдагдалтай
ажиллаж байгаа компаниудыг
хувьчилж, төрийн ачааг хөнгөлнө
гэж байсан. Тэр үед би удаа
дараа шаардлага тавьсан. Аж
ахуйн нэгжийн захирлуудтай нэг
бүрчлэн үр дүнгийн гэрээ байгуул
гэсэн.
Энэ дагуу гэрээ байгуулсан,
ашигтай ч ажиллаж байсан юм.
Төрийн банк, АЗЗА, МИАТ

Л.ЭНХ-АМГАЛАН:
ӨНГӨРСӨН 27 ЖИЛИЙН
ХУВЬЧЛАЛААС АРД
ТҮМЭН ЮУ ХОЖИВ

санхүүжилтийг эндээс гаргадаг.
Өнгөрсөн 27 жилийн хувьчлалаас
ард түмэн юу хожив гэдгийг
дүгнэх цаг болсон. Цаашдаа
Монголын төр өмчтэй байх уу
үгүй юу гэх бодлогоо тодорхой
болгомоор байна.
З.НАРАНТУЯА:
ХУВЬЧЛАЛЫН
ӨМНӨ ХӨРӨНГИЙН
БИРЖЭЭ АЖИЛЛАГААНД
ОРУУЛАХ ЁСТОЙ

-Засгийн газрын өргөн
барьсан тогтоолыг нэлээд сайн
эргэж хармаар байна. Төрд байх
хэрэггүй обьектуудын хувьчлах
нь зөв. Өнөөдрийн оруулж ирж
байгаа обьектуудыг заримыг
нь хувьчлах шаардлагагүй.
Компани бүрт тохирсон хөгжлийн
бодлоготой уялдуулж оруулж
ирмээр байна. Засгийн газар
нэгдмэл байр суурьтай, алсыг
харсан зүйл байхгүй юм билээ.
Хөрөнгийн биржид Лондонын
Хөрөнгийн биржтэй байгуулсан
хамтын ажиллагааны гэрээний
хүрээнд 21.3 тэрбум төгрөг
зарцуулсан. Ямар үр дүнд хүрсэн
юм. Тэр гэрээний үндсэн агуулга
манай Хөрөнгийн биржийг бусад
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
хэмжээнд хүргэх байсан.
Манайд хөрөнгө оруулах
сонирхолтой хөрөнгө оруулагч
дыг даган дэмжиж, Хөрөнгийн
биржтэйгээ хамт ажиллах ёстой
юм билээ. Үндсэндээ Ази тал
руугаа. Гэтэл бид Лондон тал

руу хандсан. Энэ асуудлаа
цэгцлэхгүйгээр явна гэдэг
мөрөөдлийн жагсаалт гэсэн
үг. Эхлээд эдгээр обьектыг
хувьчлахын тулд Хөрөнгийн
биржээ ажиллагаанд оруулах
ёстой. Өөрийн үнэт цаасны зах
зээлийг гадаад зах зээлд холбодог
энэ байгууллагаа бодолтой
шийдэхгүй бол болохгүй. Жижиг
хувьцаа эзэмшигчдийнхээ эрх
ашгийг бид яаж хамгаалдаг билээ.
Я.СОДБААТАР:
ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛЫН
БОДЛОГОО ТОДОРХОЙ
БОЛГОМООР БАЙНА

-Хувьчлалын асуудлыг
оруулж ирж байгаа нь зөв.
Томоохон хувьчлал, стратегийн
чанартай, үндэсний хэмжээний
сүлжээтэй гол гол аж ахуйн
нэгжүүдийн асуудал хөндөгдөж
байгаа учраас нухацтай авч үзэх
ёстой. Хоёрдугаарт, хувьчлалыг
Хөрөнгийн биржээр дамжуулж
арилжих гэж байна. Энэ үед
хөрөнгийн зах зээлд гаргах
үнэлгээг ярих ёстой. Энэ бол
том ажил. Тэгэхгүй бол ягаан,
цэнхэр тасалбар тараасан шиг
зүйл болно.
Баялгийн тэгш, зөв хуваа
рилалттай холбох тэгш боломж
бий болгох бодлоготойгоо
хувьчлалыг уях ёстой юм. Энэ
бол зарчмын том асуудал. Цаашид
өмч хувьчлалын үндсэн чиглэлд
ямар бодлого барихаа тодорхой
болгомоор байна.

1995 оноос өмнө тогтоолгосон
тэтгэвэр болон тэтгэвэрийн
доод хэмжээг нэмэгдүүлэх, нэг
удаагийн буцалтгүй тусламжийг
нөхөн олгуулах асуудлыг
Өргөдлийн байнгын хорооны
хуралдаанаар хэлэлцлээ.
Хэлэлцэж буй асуудалтай
холбогдуулан УИХ-ын гишүүд
олон хүүхэдтэй ээжүүд улсад 20
ба түүнээс дээш жил ажиллах
боломжгүй учир тэтгэврийн
хамгийн доод хэмжээг авдаг.
Иймд тэтгэврийн доод хэмжээг
нэмэгдүүлэх талаар санал
нэгдэж, боломжтой эсэх талаар
тодруулж байв.
Хөдөлмөр нийгмийн хам
гааллын сайд С.Чинзориг,
төрийн албан хаагчдад зургаа
хүртэлх сарын цалингийн
хэмжээтэй тэнцэх нэг удаагийн
буцалтгүй тусламж өгөхөөр
журамд тусгасан талаар
танилцуулав. Мөн төрд
ажиллаж, хугацаанаасаа өмнө
тэтгэвэр тогтоолгосон 44 мянган
ээжид нэг удаагийн буцалтгүй
тусламж олгох хууль, журамд
өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж
байна. Эдгээр ээжээс эдүгээ 21
мянга нь тэтгэвэр авч байгаа.
Иймд ирэх жилийн төсөвт нэг
удаагийн буцалтгүй тусламж
болон тэтгэвэр нэмэх асуудлыг
тусгахаар ажиллаж байна. Үүнд
нэг жилд 12 тэрбум төгрөг
суулгуулах шаардлагатай гэсэн
тооцоо гарсан гэлээ.

Зүүн хойд
Азийн
асуудлыг
хэлэлцэнэ
Зүүн хойд Азийн аюулгүй
байдлын тухай “Улаанбаатарын
яриа хэлэлцээ” олон улсын V
Бага хурал өнөөдөр эхэлж байна.
Гадаад харилцааны яам,
Үндэсний аюулгүй байдлын
зөвлөлийн Стратеги судалгааны
хүрээлэн хамтран зохион
байгуулж буй уг хуралд АНУ,
БНХАУ, БНЭУ, БНСУ, БНАСАУ,
БНФУ, ОХУ, ХБНГУ, Япон
Улсын мэргэжилтэн, судлаачид
болон НҮБ, Олон улсын
улаан загалмайн нийгэмлэг,
Европын холбоо, Ази, Номхон
далайн эдийн засгийн хамтын
ажиллагаа (АПЕК) зэрэг олон
улсын байгууллагын 150 гаруй
төлөөлөгч оролцох аж.
Бага хурал харилцан итгэлцэл,
ойлголцлыг бэхжүүлэх замаар
бүс нутгийн хамтын ажиллагааг
эрчимжүүлэх хэтийн төлөв:
Сорилт ба боломж сэдвийн
хүрээнд болох юм. Мөн 2025 он
хүртэлх Зүүн хойд азийн аюулгүй
байдлын орчин, эрчим хүчний
хамтын ажиллагааны хэтийн
төлөв, байгаль орчин, хүмүүн
лэгийн тусламжийн салбарт
хамтын ажиллагааг дэмжих
асуудлыг хэлэлцэх аж.

РЕДАКЦ

Улс төр, нийгэм, эрэн сурвалжлах мэдээллийн алба
Эдитор Б.Энхжаргал
Утас: 99901621
Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба
Эдитор Б.Баяртогтох
Утас: 99901532
Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан
Утас: 99903574

БҮС НУТАГ

Дэлхийн хүн ам хэдийнэ зохистой түвшингээсээ давсан гэв
Б.Энх
ЗГМ

ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА

Утас: 99903581
99903578
99909472
99907843
ХАЯГ

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

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Л.Сугармаа

00917

“Тогтвортой хөгжлийн зорил
туудад хүрэхэд Парламентын
гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх,
чадавхийг бэхжүүлэх нь” сэдэвт
Ази, Номхон далайн бүсийн
орнуудын парламентчдын ээлжит
зөвлөлгөөн Улаанбаатарт өчигдөр
эхэлсэн. Тэгвэл зөвлөлгөөний
эхний хэсэг “Хүн ам зүйн
шилжилт, хүн ам зүйн насжилт”
сэдвээр өрнөсөн юм.
Дэлхийн хүн ам XX зуунд
төрөлт ихтэй байсан бол XXI
зуун гарсаар насжилт өндөр болж
байгаа талаар Япон улсын Нихон
их сургуулийн туслах профессор
Рикияа Мацукура илтгэл тавив.

Тэрбээр одоохондоо ихэнх улс
орнуудын төрөлт нас баралтаа
нөхөх түвшинд байгаа. Яваандаа
энэ үзэгдэл буурна. Өнөөдөр
насжилтаар Япон тасархай
тэргүүлж байна. 2100 он гэхэд
Солонгос, Шри Ланк, Тайланд,
Вьетнам, Малайз тэргүүлсээр
өнөөгийн Японы түвшин рүү
тэмүүлэх юм. Тиймээс Японы
арга туршлагаас суралцаж, энэ
өөрчлөлтөд одооноос тооцоо
судалгаатай хандах нь чухал гэлээ.
Учир нь, хүн амын насжилт өндөр
болсноор татвар төлөгчдийн тоо
буурч, улсын нийгмийн даатгалын
системд дарамт учирдаг байна.
Зөвлөлгөөнөөр мөн “Тогтвортой
хөгжлийн зорилтууд, Төрөлтийн
шилжилт” сэдвийг хөндлөө.
Өмнө нь дэлхий нийтээрээ

олон хүүхэд төрүүлдэг, насжилт
бага байсан бол одоо цөөн хүүхэд
төрүүлэх болсон. Мөн хүн
амын насжилт ч өндөр болжээ.
Насжилтын асуудлыг шийдвэрлэх
явдал нэг улсын чадавхиас давж,

илүү глобал шинжтэй боллоо.
Үүнийг шийд
в эрлэхэд хүн
төрөлхтний нийтлэг зорилтууд
болох Тогтвортой хөгжлийн
зорилт чухал болохыг Азийн
Хүн ам, хөгжлийн нийгэмлэгийн

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга,
доктор Осаму Кусумото онцлов.
Тэрбээр цааш хэлсэн үгэндээ,
төрөлтийг бууруулж байгаа
хоёр гол хүчин зүйл байна. Нэг
нь байгаль орчны доройтол,
нөгөө нь насжилт. Тиймээс хүн
ам зүйн бүтцээ өөрчлөхийн
тулд, төрөлтийг нэмэгдүүлэх
алхмуудыг хийх хэрэгтэй гэв.
Доктор Осаму Кусумото
дэлхийн хүн ам хэдийнэ зохистой
түвшингээсээ давсан гэдгийг
онцоллоо. Мөн чинээлэг орнууд
Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг
ямар байд
лаар хэрэгжүүлж
байгааг лавлахад “Байгалийн
баялгаас сан үүсгэж, тэдгээр
сангийн эх үүсвэрийг ирээдүйд
чиглүүлж зарцуулах нь оновчтой”
гэсэн юм.
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Нийтлэлчийн булан
Уул уурхайд
нээлттэй
компаниуд улам
олон болох
хэрэгтэй байна

Эдийн засгийн
өсөлтийн
ноён нурууг
бүрдүүлж буй
компаниудын
хувьцааг
иргэд
эзэмшсэнээр
тухайн
салбарыг
харах өнцөг нь
өөрчлөгддөг.

◄1
Гэхдээ “Буух эзэнтэй, буцах
хаягтай, хариуцлагатай компанид
олборлох зөвшөөрөл өгөх нь зөв
байсан. Одоо жинхэнээсээ нөгөө
байгаль сүйтгэгчид буюу нинжа
нар очиж ухаад, хаадын булш
бунхан, үнэт дурсгалыг хайр
найргүй сүйдэлж хаяна даа”
гэх анхааруулга олон нийтийн
сүлжээнд бас байлаа.
Харамсалтай нь, энэ цаг
үед Монголын эдийн засгийг
авч яваа, татвар болоод ажлын
байрны дийлэнхийг бүрдүүлж
буй уул уурхайн салбарт бизнес
эрхлэгчдийн бүтэлгүйтэл, зовлон
бэрхшээлээр нь бахаа хангаж,
цангаагаа тайлдаг хий хоосон
цээжээ дэлдэгчид бүр ч их аж.
Дорнод аймгийн Засаг дарга
өнгөрсөн дөрөвдүгээр сараас
гүний усны хайгуул хийхийг,
ирэх оны дөрөвдүгээр сараас
уул уурхайн үйл ажиллагаанд
гүний ус хэрэглэхийг хориглох
захирамж гаргасан. Бас өнгөрсөн
хавар Хөвсгөл аймгийн Засаг
дарга нутаг дэвсгэрээ бүхэлд
нь уул уурхайгүй бүс болгохоор
шийдсэн нь тухайн үедээ л сайн
мэдээ мэт сонсогдож байлаа.
Тэгвэл нэгдмэл улсад байж
боломгүй, хэрээс хэтэрсэн энэ
бүх эсэргүүцэл хаанаас, юунаас
эхтэй вэ. ОУВС-ийн Өргөтгөсөн
санхүүжилтийн хөтөлбөртэй
холбоотойгоор төсвийн орлогыг
нэмэгдүүлэхийн тулд ашигт
малтмалын нөөц ашигласны
төлбөрийн 30 хүртэл хувийг орон
нутагт нь хуваарилахаа зогсоосон
явдал орон нутгийн эсэргүүцэл
дарга, цэрэггүй хурцдахад
нөлөөлсөн гэж салбарын
мэргэжилтнүүд онцолж буй
юм. Өөрөөр хэлбэл, Монголын
ард түмэн татвар хураалт, төсөв
хуваарилалтаар дамжуулан
уул уурхайн баялгаас багахан
хүртдэг байсан нь таг зогссон
гэсэн үг. Зөвхөн орон нутагт
үйл ажиллагаа явуулж буй уул
уурхайн компаниудын өглөг,
хандиваар л юу юугүй бослого
үймээн дэгдээчихгүй явна. Уг
нь бид хайгуулаа эрчимжүүлэх,
гадаадын хөрөнгө оруулалт
татах, хариуцлагатай уул уурхайг
хөгжүүлэх нь салбарын нэн
тэргүүний зорилт болоод буй.
Гэвч орон нутагт хэн дуртай
нь хүч, эрх мэдлээр далайлгаж,
дарамтладаг жишиг уул уурхайг
нинжа нартай адил муухай
харагдуулж байна. Юу юугүй
баялгийн хараалын ангал руу
түлхэх хар хүч болсон нь нууц
биш.
Харин өнгөрсөн долоо хоногт
Канад улсын Торонтогийн
хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй,

Харааж зүхэх бус хамтдаа
хөгжих замнал
С.Батсайхан / ЗГМ©

Баянхонгор аймагт хайгуулын
дөрөв, ашиглалтын нэг тусгай
зөвшөөрөл эзэмшдэг Erdene
Resource Development (ERD)
компани Монголын хөрөнгийн
бирж дээр хувьцаагаа давхар
арилжаалахаар болсон нь олон
нийтэд төрийн оролцоогүйгээр
уул уурхайн баялгаасаа өгөөж
хүртэх цоо шинэ боломж нээгдлээ.

хөрөнгийн зах зээлийн оролцогч
байна. Харин Австрали улс
чинээлэг байгаагийн гол шалтгаан
бол уул уурхай гэдэгтэй дийлэнх
иргэд нь санал нэгдэж буйг
Хамтын нөхөрлөлийн орнуудын
шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн
судалгааны байгууллага судалж
тогтоожээ. Уул уурхайтай болон
уул уурхайгүй бүс нутаг, томоохон
хотууд, нийт улсын хэмжээнд
явуулсан санал асуулгаар дийлэнх
иргэд нь Австралийн эдийн засаг,
цаашдын хөгжилд уул уурхай
тэргүүлэх байр суурь эзэлнэ
гэдэгт санал нэгджээ. Тиймээс
ч энэ салбарын компаниудын
хувьцааг эзэмшдэг энгийн иргэд
олон байдаг нь эргэлзээгүй.
Харин 7.4 их наяд ам.долларын
үнэлгээтэй Хятадын хөрөнгийн
зах зээлийн оролцогчдын 80
орчим хувь нь энгийн иргэд
байдаг бөгөөд нэг компанийн
IPO олоод авбал тэнгэрийн умдаг
атгаснаас ялгаагүй их завшаан
болдог тухай саяхан Bloomberg
суваг сонирхолтой мэдээлэл
цацсан юм. Өөрөөр хэлбэл, эдийн
засгийн өсөлтийн ноён нурууг
бүрдүүлж буй компаниудын
хувьцааг иргэд эзэмшсэнээр
тухайн салбарыг харах өнцөг нь
өөрчлөгдөж, компаниуд нээлттэй
болдог. Учир иймд манай улсын
хөрөнгийн бирж дээр гадаадын
хөрөнгө оруулалт давамгайлсан
уул уурхайн компани хувьцаагаа
олон нийтэд санал болгож
буй нь цаашид ард иргэд уул

Олон нийтэд төрийн
оролцоогүйгээр
баялгийн өгөөж
хүртэх цоо шинэ
боломж нээгдлээ
Өөрөөр хэлбэл, эсрэг зүгт тас
зүтгэж, зөрчил сөргөлдөөн нь
чинээндээ тулаад байсан уул
уурхайн компани, олон түмний
эрх ашиг нэгдэх үндэс суурь
бүрэлдсэн гэсэн үг. Австрали,
Канад зэрэг уул уурхай өндөр
хөгжсөн орнуудад иргэд нь
баялгийн өгөөжөө хүртэж чаддаг,
компаниуд нь засаглал сайтай
байдаг шалтгаан нь уул уурхайг
санхүүгийн зах зээлтэй уяж,
иргэдийн оролцоог хангаж өгсөнд
байдаг аж. 2015 онд Австралийн
хөрөнгийн биржийн хийсэн
судалгаагаар ард иргэдийнх нь
36 хувь буюу гуравны нэг нь

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ СОНИН
III улирлын захиалга эхэллээ
Эх орон, газар шороондоо л хайртай яваарай.

Д.Лувсаншарав
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Ерөнхий сайдын “лүндэн”
Ц.Нямдоржийг барьц алдуулав

Эрдсийн ганзага дундраагүй

Ерөнхий сайд С.Зоригийн хэргийг яаралтай
шийдэхийг үүрэгджээ. > 2

Эрдсийн орлого ДНБ-ий 6.2 хувийг
бүрдүүлжээ. > 4

YНЭ: 1000₮

АНУ-д цохилт өгөх
чадалтай пуужин туршлаа
Ikea дэлгүүрүүдээ хотын
төвд шилжүүлнэ

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

Gogo.mn
Xopom.com
Ikon.mn
Caak.mn
Ubinfo.mn

Zaluu.com
News.mn
Medee.mn
Dorgio.mn
Zindaa.mn
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ОНЦЛОХ
УЛС ТӨР

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

АНУ, Хойд Солонгосын зөрчил
Хятадын хил дээр айдас төрүүлэв
Хятадын зүүн хойд нутгийн Чанбай хошуу далайн хүнс, уулсын
дунд оршдогоороо алдартай. > 10

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

АНУ, БНХАУ-ын хувьцааны зах зээлийн индекс
105
CSI 300
104
103
102
S&P 500
101
100
99
98
XI
банкны үйл ажиллагааг нухчин
дарах ажиллагаа өрнөж,
хөрөн гийн менежментийн
бүтээгдэхүүнд саяхнаас нэмэлт
зохицуулалт үүсгэсэн”ийг State
Streetийн макро стратегич Бэн
Люк өгүүллээ.
БНХАУын засгийн газрын
бондын өгөөж эрс өссөн нь
хөрөнгө оруулагч нарын
итгэлийг сулруулах юм уу үгүй
болгож, улмаар зарах ажиллагааг
гааруулах эрсдэлтэйг тэрбээр
анхааруулав. “Эрх баригчдын
арга хэмжээ чангарч, бондын
өгөөж өсөн, АНУд саяхнаас
технологийн компаниудын
хувьцааг зарах хандлага ихэссэн
нь Хятадын онцлог бүхий
өвөрмөц нөхцөл үүсгэлээ”
хэмээн ноён Люк тайлбарласан
юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт цохил
тод ноцтой өртсөн автомашин
үйлдвэрлэлийн салбар эргээд
сэргэж байна. Шинээр автомашин
худалдан авагсад эдэлдэг хоёр
жилийн хугацаат татварын
хөнгөлөлт ирэх онд төгсөхтэй
уялдан тус салбарын ирээдүй
тун бүрхэг болж байгааг зарим
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шинжээч дурдлаа. “Худалдаж
авахад үнэтэй автомашин гээч
барааг авахад олгодог татварын
хөнгөлөлтийг сунгахгүй л бол
байдал эрсдэлтэй” хэмээн ноён
Чуй өгүүлэв.
Удааширч буй Хятадын
эдийн засаг ирэх онд Ази дахь
бусад бүс нутагт нөлөөлж
болзошгүйд эдийн засагч нар
түгшиж байна. Bank of America
Merrill Lynchийн эдийн засагч
“Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд
хөшүүргийн механизм суларсны
дүнд Хятадын эдийн засаг саарах
аваас нийт Азид өсөлт сулрах
аюултай”г саяхан тайлбарласан.
Бодлого тодорхойлогч нар хэт
чанга арга хэмжээ авч буйтай
зэрэгцэн үл хөдлөх хөрөнгө
үүсгэх ажиллагаа багасах аваас
БНХАУд эдийн засгийн удааш
рал тооцоолсноос ч ноцтой болж
хувирна хэмээн тус банкны эдийн
засагч нар сэрэмжлүүлсэн юм.
Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн
салбар ирэх онд анхаарлын
төвд байх төлөвтэй. Үүний
нэг шалтгаан нь нь түрээсийн
салбарт өсөлт үүсгэх зорилгоор
орон сууцны зах зээлд шинэчлэл

XII
хийх төсөл юм. ХКНын
аравдугаар сарын их хурал дээр
тус улсын дарга Ши Жиньпин
эдийн засгийн шинэчлэлийн
талаар үг хэлэхдээ орон сууц нь
“үнэ хөөргөдөх бус” хүн амьдрах
зориулалттайг анхааруулж байв.
Хятадад хоосон орон сууц
ихсэж буй сөрөг үзэгдэл байрны
түрээсийн шинэчлэлтэй хосолс
ноор үл хөдлөх хөрөнгийн зах
зээлд төдийгүй төмөрлөгийн
эрэлт нийлүүлэлтэд сөрөг
нө лөөлж бол зошгүйг зарим
ажиглагч сэрэмжлүүлсэн юм.
“Хоосон орон сууцны нөөц 25
хувиар өссөнийг бид тооцоолоод
байна. Гэтэл бусад хөгжингүй
улсад энэ үзүүлэлт 810 хувьтай”
хэмээн Liberum банкны шинжээч
нар хөрөнгө оруулагч нартаа
мэдэгджээ. “Хукоу” буюу өрхийн
бүртгэлийн шинэчлэл, хөрөнгө
нөөцийг үр ашигтай зарцуулах
бодлогын үр дүнд ирэх арван
жилд үл хөдлөх хөрөнгийн эрэлт
гурван тэрбум хавтгай дөрвөл
жин метрээр буурна хэмээн тус
банкны шинжээч нар
үзэж байна.

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

Сэм Флэминг
АНУын төв банкны үүрэг
гүйцэтгэгч Холбооны нөөцийн
систем энэ долоо хоногт бодлогын
хүүгээ өсгөх шийдвэр гаргах
төлөвтэй. Энэ удаа хүү өсөх аваас
татварын хөнгөлөлт, АНУын
эдийн засгийн өөдрөг нөхцөлтэй
уялдан ирэх онд бодлогын хүү
дахиад хэд хэдэн удаа өснө хэмээн
шинжээч нар таамаглаж байна.
Холбооны нөөцийн системийн
тэргүүнээр ажиллах хугацаандаа
хийж буй сүүлчийн том арга
хэмжээ болгон Жанет Йеллен
лхагва гарагт бодлогын хүүг
гуравдах удаагаа 0.25 хувиар өсгөх
бололтой. Энэ нь хүүг 1.251.5
хувьд хүргэх төв банкны зорилгод
нийцүүлсэн арга хэмжээ болох аж.
Татварын шинэчлэлийн хуулийг
конгресс шуурхай сайшаасантай
зэрэгцэн Холбооны нөөцийн
бодлого тодорхойлогч нар санхүү
гийн түлхэц өгөх бодлогоо хойш
тавьж дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний тооцоонд татварын
хөнгөлөлтийн нөлөөг харгалзан
үзэхээр төлөвлөжээ.
“Эдийн засаг сайжирч байгаа нь
яах аргагүй бодит байдал” хэмээн
Орегоны их сургуулийн Холбооны
нөөцийн бодлого судлаач эксперт
Тим Дью өгүүлэв. Санхүүгийн
зах зээл тогтворжиж, татварын
хөнгөлөлт олгохоор зэхэж байгаа
нь ирэх шинэ онд бодлогын хүүг
улам нэмэх нөхцөл болно хэмээн
тэрбээр үзэж байна.
Бүгд найрамдахчуудын дэв
шүүлж буй татварын багц хууль
нь эдийн засгийн өсөлтөд дунд
зэрэг нөлөөтэйг шинжээч нар
тайлбарлав. Уг хууль 2018, 2019
онд эдийн засгийг тус бүр ердөө
0.3 хувиар өсөх нөхцөл болно
хэмээн Goldman Sachs тооцоолжээ.
Юутай ч АНУын эдийн засаг
ажиллах хүчийг бараг бүрэн
дайчилж, дэлхийн нийт эдийн
засаг тогтворжин, инфляц өсөх
магадлал ихсэж, ойрын богино
хугацаанд татварын хөнгөлөлттэй
нөхцөл бүрдэх гэж буйгаас үүдэн
ирэх онд хүү өсөх магадлал
өндөр байна. “Ирэх долоо хоногт
гарах эдийн засгийн урьдчилсан
тооцоогоор ажилгүйдлийн хувь

хэмжээ есдүгээр сарын таамгаас
бага, дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний өсөлт ч илүү гарах
шинжтэй. Энэ хоёр үзүүлэлт аль
аль нь бодлогын хүүг хэвийн
хэмжээнд сэргээхэд дэмжлэг болж
байна” хэмээн JPMorgan Chase
ийн эдийн засагч Майкл Фероли
тайлбарлав.
Ажилгүйдлийн түвшин 2000аад
оны эхэн үеэс хойш тохиолдож
байгаагүй 4.1 хувь хүртлээ буурлаа.
Харин Холбооны нөөцийн систем
ажилгүйдлийн хэмжээг ирэх оны
эцэс гэхэд ийм үзүүлэлттэй болно
хэмээн тооцоолж байсан юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт
нийтлэгдсэн статистикаас үзвэл
ажил олгогч нар 11 дүгээр сард
228 мянган ажлын байр шинээр
үүсгэжээ. Холбооны нөөцийн
систем есдүгээр сард гаргасан
тооцоондоо 2018 онд бодлогын
хүүг нийт гурван удаа нэмнэ
хэмээн таамаглаж байв. Холбооны
нөөцийн системийн тэргүүний
хувиар лхагва гарагт сүүлчийн
удаа хийх хэвлэлийн хурлын
үеэр хатагтай Йелленээс татварын
шинэчлэл эдийн засаг, мөнгөний
бодлогод хэрхэн нөлөөлөхийг
асууцгаана.
Холбооны нөөцийн системийн
өөрийнх нь тооцоогоор ирэх
онд өсөлт сайн байх төлөвтэй.
Хатагтай Йелленийг залгамжлах
Жэй Пауэлл ирэх 2018, 2019 онд
эдийн засаг 2.5 хүртэлх хувиар өснө
хэмээн тооцоолж буйгаа өнгөрсөн
сард тайлбарласан. Холбооны
нөөцийн систем есдүгээр сард
дундаж тооцоо гаргахдаа энэ оны
эдийн засгийн өсөлтийг 2.4, ирэх
оныхыг 2.1 хувьтай төсөөлсөн.
Хувьцааныхыг оролцуулаад
хөрөнгийн үнэ өсөх нь эдийн
засагт цаашид улам түлхэц өгнө.
Чикагогийн Холбооны нөөцийн
банкны санхүүгийн нөхцөлийн
индекс 1990ээд оны дунд үеэс
хойш тохиолдож байгаагүй сайн
үзүүлэлтэй гарлаа.
Гэхдээ инфляцын хэмжээ
бага, цалин өсөлт үлбэгэр бай
гаатай уялдан АНУын төв банк
бодлогын хүүг шуурхай
нэмэхээс цааргалсаар
байгаа юм.

Далай тэнгисийн амьсгааг боогч хуванцар
Та бидний далай тэнгис
хуванцраар дүүрлээ. Британийн
байгаль судлаач, нас сүүдэр
90 гарсан Дэвид Аттенборо
BBCгийн “Цэнхэр гараг II”
(The Blue Planet II) баримтат
цувралаар хуванцарт хахсан
салхич шувууны ангаахайг
телевиз үзэгчдэд харуулсан. Уг
бичлэгээс хойш британичуудын
олонх нь өдөр бүр үй олон
хуванцар уут сав хаядагтаа
үнэнхүү сэтгэл зовж эхэлсэн юм.
Хөгжингүй ертөнцийг нийтэд нь
хамраад байгаа ижил төстэй арга
хэмжээнүүд бүгд хэрэглэгчийн
ухамсрыг дээшлүүлэх зорилготой.
Нийт 60 гаруй жилийн турш хог
тариад сурчихсан та бидний
соёлын үлдэгдэл манай гарагийн
алслагдмал өнцөг буланд урсан
очиж овоорсоор.
Далай тэнгист хөглөрч
буй асар их хуванцар хогийг
(ойролцоогоор 800 сая тонн)
цэвэрлэх, хог хаягдал үүсгэж
буй тогтолцоог цөөлж багасгах
нь тулгамдсан шаардлага боллоо.
Энэхүү шаардлагыг улс орнуудын
засгийн газар, өргөн хэрэглээний
бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч
аль аль нь ухамсарлаж эхэллээ.
Өнгөрсөн долоо хоногт
НҮБаас баталсан шийдвэрийг
дэлхийн 200 гаруй улс орон

НИЙГЭМ

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

Амин дэмийн үнийг 800 хувь өсгөжээ

Холбооны нөөц
Ирэх оныг эрсдэлтэй
бодлогын хүүгээ
болгож буй Хятадын нөхцөл өсгөх дохио
Эмма Данкли
Эдийн засгийн удаашрал,
хэрээс хэтэрсэн өр зээлийг
шийдвэрлэх арга хэмжээтэй
уялдан Хятадын ирээдүй бүрхэг
боллоо.
Сүүлийн хоёр долоо хоног
хагасын хугацаанд Хятадын
хувьцааны зах зээл таван хувиар
унаж, тус улсын Засгийн газрын
бондын өгөөж эгзэгтэй дөрвөн
хувийн хязгаарыг давсан нь
хөрөнгө оруулагчдыг улам
түгшүүлэв.
Хятадад хөрөнгө зарах ажил
лагаа эрчээ авсан нь дэлхийн
хувьцааны зах зээлийн өнөөгийн
нөхцөлөөс зөрүүтэй байгаа юм.
Эх газрын Хятадын CSI 300,
Хонконгийн Hang Seng индекс
саяхан унасан нь дунд зэрэг
өсөлттэй S&P 500, Euro Stoxx
50 индексээс эсрэг хандлага
тодорхойлж байна.
Хятадын хувьцааны зах зээл
дэх уналт нь сөрөг муу үзэгдэл
биш, ердөө л өсөлтийн он жилүү
дийн дараа хөрөнгө оруулагч
нар ашгаа хүртэж буйн тусгал
хэмээн зарим хөрөнгө оруулагч
тайлбарлах аж.
“Борлуулалтын ихэнх нь
хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөл
гөөнөөс үүдэлтэй. Энэ онд
зах зээл ингэж их өссөн юм
чинь ашгаа олж авцгаая гэж
буй хэрэг” хэмээн Aberdeen
Standardын сангийн менежер
Николас Чуй тодотгов. “Хятадын
онцлогтой өвөрмөц үзэгдэл. Дээр
нь татварын шинэчлэлийн хууль
АНУд сэргэлт үүсгэчихлээ”
хэмээн тэрбээр нэмж өгүүллээ.
CSI 300, Hang Seng аль аль нь
олон жилийн турш тус бүр 31
болон 20 хувийн жилийн дундаж
өсөлттэй явж ирсэн юм. Жилийн
эцсээр ихэвчлэн арилжаа
намждаг тул зарим шинжээч
нар хөрөнгө оруулагчдад мөнгөө
хадгалж түр хүлээхийг зөвлөдөг.
Гэтэл өөр нэг хэсэг нь саяхны
борлуулалтыг зарчмын шинж
чанар бүхий, ирэх жил дуустал
үргэлжлэх урт хугацааны хүчин
зүйлээс шалтгааллаа хэмээн
тайлбарлаж сууна. “Сүүдрийн

Улстөржсөн ард түмэн
улс орноороо сүйрдэг

ЭДИЙН ЗАСАГ

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

дэмжиж байна. Сайн дурын
шинжтэй, зарим зүйлс нь
бүрхэг уг санаачилга дэлхийн
улс орнуудад тодорхой үүрэг
хүлээлгэж, хамтын арга хэмжээ
авахад чиглүүлэх зорилготой.
Юутай ч зарим улс хуванцар
гялгар уут сав, микро үрлэнцэр
(microbeads) гэгддэг нэг мил
лиметр үл хүрэх хэмжээтэй
хуванцар үйлдвэрлэх, хэрэглэхийг
хориглож эхэллээ. Мөн компаниуд
дахивар боловсруулах, дахин
ашиглах тогтолцоо үүсгэхээр
амлаж буй нь бэрхшээлийг
шийдвэрлэхэд бага ч болов хувь
нэмэр оруулж буй хэрэг юм.
Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах
кампани өрнүүлэгчдийн шахал
тад өртсөн олон үндэстний
аварга компаниуд сайн дураараа
санаачилга өрнүүлэхээ мэдэгдэж
эхэллээ. CocaCola, Unilever хоёр
2025 он гэхэд бүх савалгаагаа
дахин ашигладаг болгохоор
төлөвлөв. Procter & Gamble зарим
брэндийн бүтээгдэхүүнээ “далайн
хуванцар”ыг дахин боловсруулах
аргаар бүтээсэн лонхонд савлаж
байна.
Өргөн хэрэглээний бараа
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч,
жижиглэнгийн худалдаач нар
баглаа боодлоо хүрээлэн буй
орчинд ээлтэй болгох арга

Сайн дурынхан
өмнөд Английн
Плимүт дахь
эрэг хавийн
хуванцар
хог хаягдлыг
цэвэрлэж
байгаа нь.

BBМ©

хэрэгсэл хайсаар цөөн бус жилийг
үдлээ. Шил, хөнгөн цагаантай
харьцуулахад хуванцрыг дахин
ашиглах нь түвэгтэй. Газрын
тосны үнэ хямд нөхцөлд
дахивар ашиглан үйлдвэрлэсэн
хуванцар нь цоо шинэ PET
буюу полиэтилен терефталатаас
хамаагүй үнэтэй. Ургамлын
гаралтай “биохуванцар” хүртэл
байгаль орчин бохирдуулагчид
тооцогддог. Хуванцар уут савыг
хэт нимгэн хийвэл урагдаж
цоорчихно.
Компаниуд хуванцар савал

гаанаас бүрмөсөн татгалзаж
картон гэх мэт байгальд эргэн
шингэдэг материал ашиглахыг
хэрэглэгчдийн зарим хэсэг
сайшаадаггүй. Уг салбарт техно
логийн хувьсгалт эргэлт хийхээр
оролдох компанид мөнгө орлого
төдийгүй зах зээлээ алдах аюул
нүүрлэдэг. Энэ бол зохицуулах
байгууллагад хөндлөнгөөс орол
цох ёстой чухам тэрхүү нөхцөл
юм.
Нэг удаагийн хэрэглээний
хуванцарт оновчтой татвар
оноож, арай үнэтэй ч хүрээлэн

буй орчинд уршиг бага тарьдаг
материал ашиглах компаниудын
сонирхлыг хөхүүлэн дэмжих,
хуванцар орлох бүтээгдэхүүний
судалгаанд хөрөнгө оруулах
хэрэгтэй.
Бодлого тодорхойлогч нар
иргэдийн соёлыг өөрчлөхөд
ч ихийг хийх ёстой. Нөөц
эргүүлж ашиглах схем буюу
хэрэглэгч нар хуванцар лонх
эргүүлж тушаахдаа анх төлсөн
мөнгөнийхөө багахан хэсгийг
эргүүлж авдаг тогтолцоотой
улсуудад дахивар эргэлт хавьгүй

өндөр байдаг.
Хөгжингүй баян орнуудад олон
нийтийн ухамсар дээшлэх нь
эргээд засгийн газруудад тодорхой
арга хэмжээ авах шахалт болно.
Харин хөгжиж буй оронд байдал
илүү түвэгтэй. Далайд хаягдаж
буй хуванцрын голлох хэсэг
нь ердөө Азийн тавхан улсаас
үүдэлтэй. Сэргээгдэх эрчим
хүчний хөгжлөөс шалтгаалан
өөр гарц хайж буй газрын тосны
компаниуд хөгжингүй зах зээлд
хуванцрын хэрэглээ өсөх ёстой
гэсэн тооцоо гаргаад байна.
Юутай ч хөгжиж буй улс
орнууд арга хэмжээ авах өөрийн
гэсэн учир шалтгаантай. Үерлэх
аюул, хогийн уулан овоолго нурж
хүмүүсийн аминд хүрдэг ослын
шалтгаан хэмээн үзсэний улмаас
Шри Ланка есдүгээр сард нэг
удаагийн хэрэглээний хуванцрыг
хориглов.
Илүү эрс арга хэмжээг БНХАУ
саяхан авлаа. Дэлхийн бусад
улсын хуванцрын хаягдлыг
олон жилийн турш импортоор
авч ирсэн тус улс энэ оны эцэс
гэхэд хуванцар хог хүлээн авахаа
зогсоохоор болов. Энэ бүхэн
өрнөдийн бодлого
тодорхойлогч нарт
ч шийдвэрлэх ёстой
асуулт болж байна.

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

Хэвлэмэл захиалга

Онлайн захиалга
ДЭЛХИЙ

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

ЗГМ: ЦУВРАЛ

ЭДИЙН ЗАСАГ

Хамгаалал дутсан хүүхдээ төр хайхрах цаг болжээ

Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM

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

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

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

богдох албаныхнаас энэ талаар
тодруулахад эрэн хайж байгаа,
эсвэл одоо насанд хүрсэн, хө
дөлмөр эрхэлж байгаа гэсэн
товчхон бөгөөд цааргалсан
хариулт л өгдөг.
►5

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
2017.11.30

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

3%

92,616

20%

Бусад эх үүсвэр

Банкны өөрийн
хөрөнгө

-14° -24°

79.4%
Нэг хамтран
зээлдэгчтэй

Ипотекийн зээлтэй нийт
зээлдэгчид байгаагийн

64.9% 72.7%

15.7%

Хусмаар хуурах
заль

Г.Байгал
@baigalZGM

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

• Улиралд: 5000T (62 дугаар)
• Хагас жилд: 10 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 15 000Т (248 дугаар)
Ипотекийн
зээлийн
үлдэгдэл

ҮҮЛШИНЭ

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

77%

00774

2 сая хүртэлх
төгрөгийн
өрхийн
орлоготой

Улаанбаатар хотод
байршилтай орон
сууц худалдан
авчээ

MSE ALL

БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

Нийтийн
зориулалттай
орон сууц

Хашаа
байшин

1295
0.1%

THE OFFICIAL
GAZETTE

Хамтран
зээлдэгчгүй

2 болон түүнээс
дээш хамтран
зээлдэгчтэй байна

Амины
орон
сууц

Монголын ипотекийн корпораци©

АЛТ

1261.81
0.42%

4.9%

92.4% 6.3% 1.3%

ОСИСТ
ТБХ*

*- Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн
тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөр

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

ЗЭС

6805
1.9%

10-ЧИНГИС БОНД

98.770
1.1%

• Улиралд: 30 000Т (62 дугаар)
• Хагас жилд: 60 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 120 000Т (248 дугаар)
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5-ЧИНГИС БОНД

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

100.19
0.03%

2,444.38

370.56

41.92

ubinfo.mn

(Хэвлэмэл + Онлайн)

Хосолмол захиалга

• Улиралд: 32 000Т (62 дугаар)
• Хагас жилд: 65 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 125 000Т (248 дугаар)
QR код ашиглахгүйгээр төлбөр хийх бол:

tdbpay үйлчилгээгээр цахим сонин худалдан
авахдаа Та доорх QR кодыг уншуулан гүйлгээний
утга хэсэгт и-мэйл хаяг, утасны дугаараа
бүртгүүлэн Засгийн газрын мэдээ сониныг
өөрийн хүссэн хэлбэрээрээ захиалаарай.

zgm.mn

ZGMmn

zasagco

2600092954
тоот дансанд мөнгөө тушаана уу.

zgm.mn

70103131 99903581

уурхайг харааж зүхэх бус,
“миний өмч” гэсэн сэтгэлгээгээр
хандана гэдгийг санхүү, хөрөнгө
оруулалтын консалтингийн MICC
компанийн дэд ерөнхийлөгч
Б.Зулбаяр тайлбарласан. Тэрбээр
“Гадаадын компани Монголын
баялгийг барьцаалаад хөрөнгө
босгож байна гэсэн дургүйцэл
олон нийтээс эхлээд улстөрчдийн
дунд ч бий. Тиймээс давхар
бүртгэлийг ашиглан нээлттэй
компани олон болохын хэрээр ард
иргэдийн хандлага өөрчлөгдөж,

уул уурхай эрүүл загвараар
хөгжинө” гэлээ. Харин Монголын
уул уурхайн ассоциацийн
ерөнхийлөгч асан Н.Алагаа
“Маш зөв зүйтэй жишиг. Гэхдээ
манайд хөрөнгийн зах зээл дээр
нээлттэй хувьцаат компани болох
итгэл үнэмшил, мэдлэг туршлага
хандлага төлөвшиж амжаагүй
байна. Тиймээс зах зээлийн үнэт
зүйл, нээлттэй нийгмийн тухай
соён гэгээрүүлэх ажил их хийх
хэрэгтэй” гэв.
Газрын хэвлий дэх баялаг хараал

биш сайн сайхан амьдралыг урин
дуудсан ерөөл болохын эхлэл
манай улсад нэгэнт тавигдсан.
Харин үүний үр шимийг
хүртэхийн тулд гадаад зах зээлээс
бус дотоодын хөрөнгийн биржээс
хөрөнгө босгодог уул уурхайн
компаниудын тоо улам нэмэгдэх
учиртай. Гэвч орон нутагт хэн
дуртай нь “эрх мэдэл” тогтоож,
хүчээр шийдэх гэсэн балмад
явдлыг таслан зогсоохгүйгээр
уул уурхай жам ёсоороо
хөгжихгүй.
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Мөнгөний урсгал

Үүлэн тооцооллын загалмайлсан эх
Цахиурын хөндийн турш
лагатай мэргэжилтэн Жуди
Эстрин бидэнтэй “үүлэн
тооцоолол”, эмэгтэй удирдагч
дын талаар болон “Disney”-г
аварсан тухайгаа хуваалцлаа.
-Та 2000 онд бичсэн алдарт
“Cloud vs. Strings” нийтлэлээ
рээ юу өгүүлэхийг зорьсон бэ?
-Бид тухайн үед энгийн
суурин утсыг интернэт түвшинд
хүргэх зорилготой дуу хоолой,
мэдээллийг нэгтгэсэн шинэ
технологи дээр ажиллаж бай
сан. Өнөөдөр “үүл” гэх нэр
томьёог өргөн хүрээнд ашиглах
болжээ. Өөрөөр хэлбэл, “үүлэн
тооц оол ол” буюу цахим
ертөнцөд тооцооллын үлэмж
хэмжээний хүчин чадал оршиж
байна.
-Гүйцэтгэх захирлууд үүлэн
технологийг яаж ойлговол
зохистой вэ?
-Гүйцэтгэх түвшний удирд
лагууд үүлэн технологийг
мэддэг байх хэрэгтэй. Энэ нь
шинэ технологи нэвтрүүлэх
хурдыг нэмэгдүүлдэг. Өөрөөр
хэлбэл, бизнестээ аливаа ши
нэчлэлийг түргэн нэвтрүүлнэ
гэсэн үг. Танай өрсөлдөгчид ч
үүнийг мэдэж байгаа. Тиймээс
үүнийг зөвхөн технологи
хариуцсан хүмүүстээ даатгаад
өнгөрч болохгүй.
-Одоо ч гэсэн ихэнх
компанийн удирдлагууд мэ
дээлэл, технологийн асуудлаа
аудитын хороондоо шил
жүүлдэг шүү дээ. Үүнийг та
буруу гэж үзэж байна уу?
-Тийм ээ. Удирдлагын зөвлөл
технологийн тусламжтайгаар
стратегиа хөгжүүлнэ гэдгийг
бодолцох хэрэгтэй. Намайг “FedEx”-ийн удирдлагын зөвлөлд
байхад Фред Смит үүнийг олж

вэ?
-Ямар ч компани технологийн
хувьсалд өртдөг. Удирдлагын
зөвлөл технологи ойлгодог,
өөрчлөлтийн үед компанийг
хэрхэн залахаа мэддэг захи
ралтай болохын төлөө ширүүн
өрсөлдөж байна.
-Хачирхалтай нь, удирдах
зөвлөлийн ганц сайн хийж
чаддаг ажил нь аливаа зүй
лийн хурдыг сааруулах
байдаг шүү дээ?
-Хөнгөн шаламгай тамирчинд
ч хүч тамир хэрэгтэй. Компа
ниуд ажилчдаа бүх талаар нь
сургаж, бэлтгэсэн байх ёстой.
Гарсан өөрчлөлт болгоны араас
хөөцөлдөж чадахгүй шүү дээ.
-Удирдлагын зөвлөлд эмэг
тэй хүн авахыг илүүд үзэх
болжээ. Ямар үзүүлэлтээр нь
сонгох вэ?
-Удирдлагын зөвлөл олон
талт байдлыг дэмждэг бол ам
жилтад хүрнэ гэсэн үг. Зөвхөн
удирдлагын зөвлөлд гэлтгүй,
салбарын мэргэжилтэн, удир
дагч хүн бүхэнд ийм чанар
байх хэрэгтэй. Юуны түрүүнд
удирдлагын зөвлөлийн ги
шүүдээ зөв сонгож, дараа нь
олон талт байдалдаа анхаарах
нь зүйтэй болов уу.
-Таны ажлын гараагаа
эхэлсэн Цахиурын хөндийд
эмэгтэй удирдагчдыг төдий
лэн ойшоодоггүй байсан. Одоо
ямар хандлагатай болсон бэ?
-Ажлын байр нь угаасаа
цөөхөн л дөө. Удирдах зөв
лөлийн гишүүдийг хөрөнгө
оруулагч, хуучин гүйцэтгэх
захирлуудаасаа сонгодог.
Үүнээс үүдэн зөвхөн хүйсээр
ялгаварлан гадуурхах асуудал
үүсээд зогсохгүй эрч хүч,
хурдан шаламгай байдлыг үгүй
хийдэг.

харсан юм. Фред цаг үеэсээ
түрүүлж сэтгэдэг хүн байсан.
-Та “FedEx”-ийн анхны
эмэгтэй захирал байсан уу?
-Фредийг ажил санал болгох
үед би 36 настай байлаа.
Эхэндээ маш хэцүү санагдсан.
Би тухайн үед ажиллаж
байсан цор ганц эмэгтэй нь
байсан. Старт-ап байгуулах
замаар Цахиурын хөндийд
ажлын гараагаа өөр замаар
эхэлсэн. Бусдыг сонсож, хаана
хувь нэмэр оруулах боломж
байгааг хайдаг байсан. Тэрчлэн
хүмүүстэй холбоо тогтоож
эхэлсэн. Харин өнөөдөр би
юуг ч маш түргэн хугацаанд
эхлүүлж чадна.
-Та “FedEx”-ийн удирдла
гын зөвлөлд 21 жил алба
хашсан бол “Disney”-д 15 жил
ажилласан шүү дээ.
-“Disney” бол огт өөр ком
пани. Тухайн үед гүйцэтгэх
за
х и
р ал нь Майкл Айснер
байсан. Майкл, Дисней хоёр
Америкийн түүхэн дэх хамгийн
муу удирдлага гэж бич игд
дэг. Гадаад ертөнцөөс хэт
тусгаарлагдмал. Миний үүрэг
бол “Disney”-д цахим ертөн
цийг ойлгуулахаар чиглэж байв.
-Та “FedEx”, “Disney”-ийн
удирдлагын зөвлөлд байхдаа
үүндээ хэр цаг зарцуулдаг
байсан бэ?
-“Disney” дээр ажил ид өр
нөж байсан учир илүү цаг
зарц уулд аг байсан. Тух айл
бал, “Comcast”-ийн хэлэлцээр,
Айснерын ажил Боб Айгерт
шилжих үед гэх мэт. Удирд
лагын зөвлөлийн албан тушаал
бол бүтэн цагийн ажил биш.
Гэхдээ ямар ч үед бэлэн байхыг
шаарддаг.
-Удирдах зөвлөлд багтахыг
хүссэн хүмүүст та юу зөвлөх

Vacancy Information

JOB TITLE:
		
SENIOR IT ASSISTANT [REQ64]
LANGUAGE PREFERENCES:
ENGLISH [ESSENTIAL]; MONGOLIAN [ESSENTIAL]
LOCATION: 		ULAANBAATAR, MONGOLIA
APPOINTMENT: 		
LOCAL HIRE
CLOSING DATE:
06/21/2018
BACKGROUND & GENERAL DESCRIPTION:
Information and Technology Solutions (ITS) enables the World Bank Group (WBG) to achieve
its mission of ending extreme poverty by 2030 and boosting shared prosperity in a sustainable
manner by delivering transformative information and technologies to its staff working in over
130 client countries. ITS services range from: establishing the infrastructure to reach and connect
staff and development stakeholders; providing the devices and agile technology and information
applications to facilitate the science of delivery through decentralized services; creating and
maintaining tools to integrate information across the World Bank Group, the clients we serve and
the countries where we operate; and delivering the computing power staff need to analyze development challenges and identify solutions. The ITS Regional Client Services (ITSCR) is primarily
responsible for the cohesive delivery of Regional IT programs and initiatives, as well as aligning
existing support channels with business needs. In achieving its objectives and providing for a best
possible IT customer experience, Client Support directs and partners with other ITS Team/ s, 24/7 IT
Service Desks, Training and Outreach, as well as cross-functional teams delivering IT Products and
Services.
The ITSCR team in Ulaanbaatar, Mongolia is responsible for providing high quality technology
support services to the WBG office in UB. The team is also responsible for implementing projects
with technical components such as hardware, software, communications, and telephony for local
offices and residences of Country Management Team. The team is expected to assist with projects
initiated from HQ and the Region, by providing local perspective and input to be incorporated in
designing and testing solutions.
This position is based in Ulaanbaatar, Mongolia and reports to the Regional IT Lead for East Asia
and Pacific, based in Hong Kong.
EDUCATION AND EXPERIENCE:
•
Bachelor's degree in Computer Systems/Sciences/IT with a minimum of 3-5 years relevant
experience with donor/funded, International Organization/Institution or reputable telecom/IT sector required.
•
Industry Certifications Including Microsoft Certified Engineer/Administrator, Cisco Certified
Networking Associate/Professional, ITIL/PMP preferred.
CORE TECHNICAL KNOWLEDGE AND SKILLS:
•
Strong client service skills and the ability to work under pressure with accuracy and professionalism
•
Good knowledge of Microsoft Technologies (Windows 10, O365, Outlook, OneDrive, Azure
AD)
•
Extensive knowledge in general hardware – network printing, scanners, Multi-function
devices, basic understanding of electrical systems (UPS, generators, etc).
•
Understanding of IP Networking, DNS, VPNs, IP Telephony, Videoconferencing, Wi-Fi and
other WAN/LAN products, ITSM Process and Tools.
•
Proficient in using remote access technologies and able to perform remote troubleshooting.
Please use this link to apply online for Job Number: req64: https://bit.ly/2J6gUbz
Share to get the word out!
Full Link here: https://worldbankgroup.csod.com/ats/careersite/JobDetails.aspx?id=64
The World Bank Group is committed to achieving diversity in terms of Gender, Nationality, Culture and
educational background. Male and female technology experts are encouraged to apply.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо : 2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Туул зөрлөг
орчмын үерийн далан, 800 м /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо”-н
ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-18/0048
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Туул
зөрлөг орчмын үерийн далан, 800 м /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр
хороо”-н ажлыг түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй гүйцэтгэх тухай цахим тендер
ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn, хаягаар орж дэлгэрэнгүй
мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 (тавин мянга)
төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн туршид хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах, барих, түүний тоног төхөөрөмжийг хүргэх,
суурилуулах ажлын нийт мөнгөн дүнгийн дундаж үзүүлэлтийг нь тооцох жилийн тоо:
Сүүлийн 3 жилийн (2015, 2016, 2017 он) борлуулалтын дундаж орлого нь санал болгож буй
үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:
Сүүлийн 3 жил буюу 2015, 2016, 2017 оны аль нэг жилд тендерт санал болгож буй үнийн
дүнгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн
байх.
Ижил төстэй ажилд далан сувгийн ажил гүйцэтгэсэн туршлагыг тооцно.
Уг гэрээг гүйцэтгэхэд тусгай зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай эсэх: Тийм
Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд
хуулбарыг ирүүлнэ.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
1.3.5. Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-2.2 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл болон түүнээс дээш.
1.2.6. Техник, эдийн засгийн үндэслэл, барилгын төсөв болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-11.3 Барилга байгууламжийн засварын ажлын төсөв болон түүнээс дээш.
Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд хуулбарыг
ирүүлнэ.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
2.3.2 Хөрсний ус доошлуулах, шүүрүүлэх, эргийн бэхэлгээ, далан суваг үүний дотор төмөр
замын далан, хоолой болон газар шорооны тусгай ажил болон түүнээс дээш эсвэл
БА-2.2 Усны барилга байгууламжийн угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил болон түүнээс
дээш
Тендерийн хамт дараах тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
2 000 000 /хоёр сая/ төгрөг
Хүчинтэй байх хугацаа: 2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийг дуустал.
Тендерийг 2018 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 09 цаг 30 минутаас өмнө системд
ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018
оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад Нийслэлийн Худалдан авах
ажиллагааны газрын 1012 тоот өрөөнд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn цахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар
авч болно.
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810
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Томилолт

Чиндаогийн уулзалт Монголын
байр суурийг илүү тодотголоо
Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийг
таван улс
айлчлал хийхийг
урив
1

Дөлгөөхөн бөгөөд элгэмсэг энэ
эрхэм хойд хоёр хөршөө хүлээж
буй нь энэ. Цэнхэр дэвсгэртэй
шаргал танхимын хойд хэсэгт
гурван улсын есөн далбааг
солбин байрлуулжээ. Төд удалгүй
уулзалтын танхимд манай
улсын Ерөнхийлөгч В.Путинтай
нар зэрэгцэн орж ирэв. Тэд 10
минутын өмнө хоёр талын
уулзалт хийсэн юм. Харин одоо
гурван талт уулзалтыг эхлүүлэх
гэж байгаа нь энэ.
Гурван улсын Төрийн тэргүүн
нарын уулзалт 2014 оноос
эхэлсэн түүхтэй. Тажикистаны
нийслэл Душанбед анхны уулзалт
болсон нь 100 жилийн түүхэн
үйл явдал хэмээн тухайн үед
ажиглагчид үнэлж байсан юм.
Өмнөх уулзалтуудаар гурван талт
хамтын ажиллагааныхаа “Дунд
хугацааны замын зураглал”
болон “Эдийн засгийн коридор”
байгуулахаар тохирсон билээ.
Тэгвэл энэ уулзалтын үеэр
“Монгол Улс өнөөг хүрсэн
тохиролцооноосоо нэг ч алхам
ухрахгүй” хэмээн Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга мэдэгдээд, манай
улсын зүгээс бодит саналуудаа
онцолсон юм. Харин БНХАУын Ерөнхийлөгч Ши Жиньпин
“Гурван улсын уулзалтад шинэ
үе иржээ” хэмээн хэлсэн нь
уулзалтыг хэрхэн үнэлснийг
илтгэнэ. Энэ үеэр тэд “Эдийн
засгийн коридор”-ыг урагшлуулах
төвийг Улаанбаатарт нээж,
санхүүжилт босгох арга замыг
ч судлахаар болов. Ер нь энэ
уулзалтаар гурван талд хамаатай
дэд бүтцийн төслүүдийг
дагнан хэлэлцсэн гэхэд болно.
БНХАУ-аас
Монголын
Өмнийн говийн гол гарц болох
Тавантолгой-Гашуунсухайт,
Тавантолгой-Зүүнбаян, ЗүүнбаянХангимандалын төмөр замын
төслүүдэд дэмжлэг үзүүлэхээ
мэдэгдлээ.
Үүнээс гадна, Хятад болон
Монгол Улс ноолуурын зах зээлд
хүч хавсрахаар болов. Дэлхийн
түүхий ноолуурын зах зээлийн 95
хувийг бүрдүүлдэг улс нэгдсэнээр
дийлдэшгүй баг бий болохоор
байна. Бас Монгол Улсын баруун
бүсээс мах, зүүн бүсээс гурил
экспортлохоор тохирсныг онцлон
дурдах хэрэгтэй. Мөн БНХАУ-аас
“Тавантолгой” төсөлд хөрөнгө
оруулах уламжлалт саналаа
Төрийн тэргүүнд тавьсан юм.
БНХАУ ШХАБ-ын хүрээнд 30
тэрбум юанийн зээлийн шугам
нээж буйгаа зарласан. Хэрэв
Монгол Улс идэвхтэй ажиллаж
чадвал уг санхүүжилтээс хүртэх
боломж байгааг Зам, тээврийн
хөгжлийн сайд Ж.Бат-Эрдэнэ
уулзалтын дараа сэтгүүлчдэд
онцолсон юм.
Тэгвэл ОХУ дэд бүтцийг
онцгойлон онилж байна билээ.
Европыг чиглэсэн БНХАУ,
ОХУ, Монголын чингэлгийн
тээвэр 2.7 дахин өсчээ. Тиймээс
ОХУ, Монголын хамтарсан
Улаанбаатар төмөр замыг
шинэчилнэ гэдгээ Оросын
Ерөнхийлөгч В.Путин уулзалтын

эхэнд мэдэгдэв. Энэ хүрээнд хоёр
тал 2030 он хүртэл төмөр замыг
шинэчлэх төсөл боловсруулж
байгаа юм. Эхний ээлжинд буюу
2018-2020 онд ОХУ 260 сая
ам.долларын хөрөнгө оруулах аж.
Үүнээс гадна В.Путин өөр нэгэн
чухал амлалт өгсөн нь Монголоор
дайруулан хийн хоолой тавих
саналыг дэмжихээ илэрхийлсэн
явдал юм. Энэ асуудлыг нухацтай
авч үзэн, нарийвчилсан судалгаа
хийнэ гэж тэрбээр мэдэгдсэн.
Монгол Улс энэ саналыг
олон жил тавьж байгаа хэдий
ч хойд хөрш ийм нааштай
хариуг өмнө нь өгч байгаагүйг
тээврийн салбарынхан хэлж
байна. Одоогоор байгалийн хийн
хоолой манай улс руу ойртсоор
Эрхүүд тулж ирээд байгаа юм
билээ. Уг хоолойг Улаанбаа
тараар дамжуулан урд хөршид
хүргэх саналыг ОХУ-ын бизнес
эрхлэгчид манайд тавьчихаад
байгаа аж.

БНХАУ-аас Тавантолгой•Гашуунсухайт,
ТавантолгойЗүүнбаян, ЗүүнбаянХангимандалын төмөр
замын төслүүдэд дэмжлэг
үзүүлэхээ мэдэгдлээ.

Хятад болон Монгол Улс
•ноолуурын
зах зээлд хүч
хавсрахаар болов.

ОХУ 2030
•онМонгол,
хүртэл төмөр

замыг шинэчлэх төсөл
боловсруулж байна. Эхний
ээлжинд буюу 2018-2020 онд
төмөр замын шинэчлэлд
ОХУ 260 сая ам.долларын
хөрөнгө оруулах аж.

Төрийн тэргүүнүүдийн уул
залтын үеэр гурван улсын
Ерөнхийлөгч хэрэгжилт хэмээх
үгийг онцолж байв. Энэ нь яриа
хэлэлцээ болгон ажил хэрэг
болох учиртайг сануулсан дохио
байсан болов уу. Ши Жиньпин
Ерөнхийлөгч гурван талын
хамтын ажиллагааны хөгжлийн
явцад үнэлэлт өгч, цаашдын
ажлын чиглэлийг гаргахад бэлэн
гэдгээ мэдэгдсэн нь хэлэлцэх
үе дуусаж, хэрэгжүүлэх цаг
ирснийг илтгэж байна. Харин
В.Путин “Гурван улсыг холбосон
дэд бүтцийн хөгжлийн засаг
захиргаатай холбоотой бүх
саад тотгорыг арилгана” гэдгээ
мэдэгдлээ. Хэрэгжилт нэхэж
буй уулзалтын үр дүнд ирэх
жилүүдэд олон төслийг бодит
ажил хэрэг болгон урагшлуулах
бололтой. 2019 оны зургадугаар
сард Кыргызстанд Гурван талын
тав дахь уулзалт болно.
ШХАБ-д элсэх, эс элсэх
асууд
лаар уулзалтаас өмнө
монголчууд эргэлзээтэй үлдсэн.
Харин Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
Монгол Улсын ШХАБ дахь
одоогийн статусыг шат ахиулан
оролцох боломжийг нарийвчлан

судалж байгаа бөгөөд зохих
хэлэлцүүлгийг улс төр, нийгмийн
хүрээнд эхлүүлж буйгаа мэдэгдэв.
Монгол Улс цаашид ШХАБын үйл ажиллагаанд идэвхтэй
оролцох бөгөөд тус байгууллагад
шат ахиулах асуудлаар шийдэлд
хүрэхээ мэдэгдэв. Үүнээс гадна
Монгол Улсын Төрийн тэргүүн
таван улстай хоёр талт уулзалт
зохион байгууллаа. Казахстаны
Ерөнхийлөгч Н.А.Назарбаевтай
нүүр тулан уулзлаа. Хоёр
Ерөнхийлөгчийн анхны уулзалт
төрсөн өдрийн урьдчилсан
мэндчилгээтэй эхэлсэн нь улиг
болсон албан уур амьсгалыг
эвдэв. Энэ үеэр Н.А.Назарбаев
газар нутаг ойрхон хэрнээ хоёр
улсын эдийн засгийн харилцаа
ихээхэн чамлалттай байгааг
хэлээд Монгол Улс хонины
махны хэрэглээ ихтэй орнууд
руу мах экспортлоход хамтрахад
бэлэн гэдгээ мэдэгдсэн юм.
Хоёр өдрийн туршид нэг
уулзалт онцгой анхаарал татсан.
Энэ бол товлосон хугацаанаасаа
нэг өдрөөр хойшилсон Ираны
Ерөнхийлөгч Хасан Руханитай
хийх уулзалт байлаа. Хэдийгээр
товлосон хугацааны хувьд
“асуудал” үүсгэсэн энэ уулзалт
халуун дулаан болов. Иран бол
манай махны экспортын гол
зах зээлүүдийн нэг. Гэвч махны
экспорт ахидаггүй төдийгүй
өслөө гэхэд 15 сая ам.доллараас
хэтэрдэггүй нь туйлын
чамлалттай юм. Тийм ч учраас
уулзалтаар Ерөнхийлөгч Ираныг
чиглэсэн махны экспортоо
ахиулах талаар ярилцав. Бас
XIII-XIV зууны үеийн Монголын
эзэнт гүрний хэсэг өнөөгийн Иран
улсад төвлөрч байсан Ил хаант
улсын түүхийн талаарх хамтарсан
судалгааг өргөжүүлэхээр санал
нэгдэв.
Мөн Монгол Улсын оюун
санааны ойрын түнш Энэтхэг
Улсын Ерөнхий сайд Нарендра
Модитой уулзсан. Уулзалтаар
тус улстай кино урлаг, спортын
салбарт хамтран ажиллах
боломжтойг онцлов.

Ерөнхийлөгчийн
хувьд албан ёсны
талаасаа ч, хувь
хүнийнхээ хувьд ч
онцгой байсан нь
дамжиггүй
Монгол Улсаас ардчиллыг
хөгжүүлэх, сонгууль зохион бай
гуулах туршлага судалж буйгаа
Кыргызстаны Ерөнхийлөгч
Сооронбай
Шарипович
Жээнбеков аминчхан хэлээд
авна билээ. Өнгөрсөн аравдугаар
сард болсон сонгуулиар ялалт
байгуулсан тэрбээр хоёр улс
далайд гарцгүй, тиймээс далайд
гарцгүй орнуудын эдийн засгийн
хөгжлийн судалгааны чиглэлээр
хамтран ажиллах сонирхолтой
байгаа гэдгээ мөн илэрхийлсэн.
Монгол Улсын Элчин сайдын
яам нээгдэх энэ улсад ирэх
ШХАБ-ын дээд хэмжээний XIX
дэх уулзалт болно. Тэгвэл ОХУ
болон Европ гэсэн хоёр том зах
зээлийн дунд оршдог Беларусь
хамтран ажиллахад бэлэн байна.
Мөн Монгол тамирчдын дайчин

чанараас манай тамирчид
суралцахыг хүсдэг гээд хоёр
улсын тамирчдын хамтарсан
бэлтгэл хийх гэх мэтээр
спортын салбарын хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэх хүсэлтэй
байгаагаа дурдсан. Харин
манай талаас хөдөө аж ахуйн
туршлага судлахад бэлэн буйгаа
илэрхийлж, Евразийн чөлөөт
худалдааны хэлэлцээрт дэмжлэг
үзүүлэхийг хүсэв.
ШХАБ-ын уулзалтын үеэр
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг
таван улс албан айлчлал
хийхийг урьсан билээ. Ирэх онд
болох “Бүс ба зам” уулзалтад
хүрэлцэн ирнэ гэдэгт найдаж
буйгаа Ши Жиньпин илэрхийлж
байв. Ерөнхийлөгч дэд бүтцийг
дагнаж, боловсруулах салбарыг
зүтгүүлсэн яриа хэлэлцээ
уулзалтууд түлхүү хийлээ.
Евразийн удирдагчид нэг дор
чуулсан энэ удаагийн чуулган
Ерөнхийлөгчийн хувьд албан
ёсны талаасаа ч, хувь хүнийхээ
хувьд ч онцгой байсан нь
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Түүхэн уулзалтын замнал
2014

Тажикистаны Душанбе Дэд мега
төслүүдээ танилцуулсан.

2015

ОХУ-ын БНБУ-ын Уфа Эдийн
засгийн коридор байгуулах
харилцан ойлголцлын санамж
бичиг байгуулсан.
i l

2016

Узбекистаны Ташкент “Эдийн засгийн
коридор байгуулах хөтөлбөр”-т гарын
үсэг зурав. 32 төсөл, хөтөлбөрийг
жагсаасан.

2017

2018

Төрийн тэргүүний уулзалт
болоогүй. Сайд нарын түвшний
уулзалт зохион байгуулав.

БНХАУ-ын Чиндао “Эдийн
засгийн коридор”ыг урагшлуулах
механизмыг тодотгосон санамж бичиг
байгуулахаар болов.

2019
дамжиггүй. Гэхдээ Ерөнхийлөгч
бүс нутаг болон хөрш орнуудтай
харилцах Монголын харилцааг
шинэ шатанд гаргахаар зорьж
буйгаа энэ үеэр илэрхийлж
чадлаа. Тэрбээр Монгол Улсын

Зургадугаар сард Кыргызтанд
болохыг талууд дэмжлээ.
гадаад бодлогын залгамж
халааг хадгалахын зэрэгцээ
илүү өргөжүүлэн тэлэхээр
зорьж байгааг хоёр өдрийн
завгүй уулзалтуудаас тодорхой
харагдлаа.
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ЗГМ: Зочин
Хэлэхээсээ
өмнө хийх
ажлаа төлөвлөх
хэрэгтэй
1

Тиймээс бид Эдийн засгийн
түншлэлийн хэлэлцээр хэрэгжиж
эхэлснээс хойших хугацаанд
ямар үр дүн гарсныг эргэн
харахад хүрлээ.
Улс орнууд эдийн засгийн
харилцаагаа улам зузаатгахын
тулд Эдийн засгийн түншлэ
лийн хэлэлцээр байгуулдаг. Энэ
хэлэлцээрийг байгуулснаар зөв
хөн эдийн засгийн үр өгөөжийг
нэмэгдүүлээд зогсохгүй хоёр
орны харилцааг өргөжүүлэн
тэлдэг. Эдийн засгийн түнш
лэлийн хэлэлцээрийг Монгол
Улс анх удаа Япон улстай бай
гуулсан. Энэ нь манай хоёр орны
найрсаг дотно харилцаа, хамтын
ажиллагааг илэрхийлж буй.
Ялангуяа, эдийн засгийн хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэхэд түнш
лэлийн хэлэлцээр маш чухал.
Япон, Монгол Улсын олон талт
харилцааг хөгжүүлэхэд эдийн
засгийн нягт харилцаа, томоохон
гүүр болно гэж итгэж байна.
Үүний томоохон тулгуур
болох Эдийн засгийн түнш
лэлийн хэлэлцээрийг амжилттай
хэрэгжүүлэхэд цаг хугацаа хэрэг
тэй. Өөрөөр хэлбэл, Монгол,
Японы бизнес эрхлэгчид манай
хоёр орны нөхцөл байдлыг
харилцан мэдэх шаардлагатай.
Эдийн засгийн хамтын ажил
лагааг хөгжүүлэхэд бараа,
бүтээгдэхүүний үнэ чухал. Энэ
үнийг тогтоон барихад Эдийн
засгийн түншлэлийн хэлэлцээр
ихээхэн давуу тал олгож буй.
Хэлэлцээр байгуулснаас хойших
статистикийг харвал үр дүн нь
өөдрөг бөгөөд эерэг байгаа.
Эдийн засгийн түншлэлийн
хэлэлцээр хүчин төгөлдөр
болсон 2016-2017 онд тоон
үзүүлэлт 34 хувиар нэмэгдсэн.
Ялангуяа, 2016 оны зургадугаар
сараас 2017 оны хооронд Японыг
чиглэсэн Монголын экспорт 123
хувиар өсөж, 4.26 тэрбум иенд
хүрсэн байна. Энэ өсөлтийг
шууд Эдийн засгийн түншлэлийн
хэлэлцээр хэрэгжсэнтэй
холбоотой гэж хэлж чадахгүй.
Гэхдээ уг хэлэлцээрийн үр дүн
эерэг байгааг харуулж буй.
Энэ хугацаанд хөнгөн цагаан
бүтээгдэхүүн, нөмрөг, алчуур,
сүлжмэл эдлэлийн экспорт өссөн.
Түүнчлэн
Монголын
цөөнгүй аж ахуйн нэгж Японд
салбар дэлгүүр нээж, зах зээлд
нэвтэрсэн. Тухайлбал, Монголын
ноолуурын салбарын түүчээ
“Говь” компани Токиогийн
“Ханэда” олон улсын нисэх
буудалд салбар дэлгүүрээ
нээсэн. Өдөрт 200 мянган хүн
зорьчдог энэ нисэх буудал дахь
“Говь”-ийн салбар дэлгүүрийн
борлуулалт сайн байгаа гэж
дуулсан. Мөн адууны махыг
хатааж боловсруулан Япон улсад
экспортолж байна. Энэ мэтчилэн
Эдийн засгийн түншлэлийн
хэлэлцээрт түшиглэн Монголын
олон бизнес эрхлэгч Японы зах
зээлд нэвтэрч байгаа.
-Тэгвэл Японы талаас Мон
голыг хэр сонирхож байна вэ?
-Японы Олон улсын хамтын
ажилл агааны байгууллага
“JICA”-аас МУИС-ийн харъяа
Япон-Монгол төвд бизнесийн
хамтын ажиллагааны мэргэ
жилтэн томилон ажиллуулж,
Монголын аж ахуйн нэгжүүдэд
зөвлөгөө өгч байгаа. 2016 онд
25 аж ахуйн нэгж зөвлөгөө
авсан бол 2017 онд 64 болтлоо
өссөн гэж мэдээлсэн. Японы зах
зээлийг танилцуулах зорилготой
“FOODEX” арга хэмжээнд Мон
голын бизнес эрхлэгчид идэвхтэй
оролцдог. Энэ арга хэмжээг
зургадугаар сарын 22-нд зохион
байгуулахаар төлөвлөж байна.
Сүүлийн үед Японы “Мару
бени” корпораци чулуун хөвөн
үйлдвэрлэгч “Монголбазальт”
компанийн бүтээгдэхүүнийг
Япон руу экспортлохоор судалж
байгаа гэсэн мэдээлэл бий. Мөн
Японы зар сурталчилгааны
томоохон агентлаг болох “Дэнцү”
компани Монголд судалгааны
төвөө нээсэн гээд хоёр улсын
хамтын ажиллагаа улам тэлсээр
байна. Цаашид ч улам өргөжинө
гэж найдаж байгаа.
-Эдийн засгийн түншлэ
лийн хэлэлцээрийг маш том
боломж гэж монголчууд үздэг.

Монголчуудын
хэрэглэдэг зүйлийг
Японд борлуулах амаргүй

Б.Хасуй / ЗГМ©

Японыг чиглэсэн Монголын
экспорт

Японыг чиглэсэн Монголын экспорт (зэсийн болон төмрийн хүдрийн
баяжмалыг хасч тооцсон)

(тэрбум иенээр)

ЭЗТХ-ийн хүрээнд хөнгөлөлт
эдэлсэн, Монгол Улсын экспорт

(тэрбум иенээр)

6.51

(сая иенээр)
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Энэ боломжийг илүү сайн
ашиглахын тулд манай бизнес
эрхлэгчид хэрхэх хэрэгтэй вэ?
-Монголчуудын хэрэглэдэг
зүйлийг шууд Японд борлуулах
амаргүй. Тиймээс Японы зах зээл,
япончуудын хандлага, хэрэглээ,
сонирхлыг танин мэдэх хэрэг
тэй болов уу. Тэгж чадсан хүн
бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулна.
Японы зах зээлийг сонирхож буй
монголчуудад зориулсан бизнес
сургалтууд Япон-Монголын
төвд зохиогддог. Энэ сургал
тад хамрагдаж Японы тухай
мэдлэг, мэдээллээ нэмэгдүүлэх
боломжтой.
-ОУВС-гийн хөтөлбөрийн
хүрээнд Япон улсаас Монго
лын төсөв болон нийгмийн
хөгж илд дэмжлэг үзүүлэх
санхүүжилт олгож байгаа.
Энэ санхүүжилтийн талаар
мэдээлэл өгөхгүй юү?
-Монгол Улс нийгэм, эдийн
засгийн нөхцөл байдлаа сайж
руу
л ахын тулд ОУВС-тай
тохиролцоонд хүрсэн. Монгол
Улсад ОУВС, Дэлхийн банк,
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БНХАУ, Япон зэрэг олон
улсын донорууд дэмжлэг
үзүүлж буй. Япон улс гурван
жилийн хугацаанд нийт 850
сая ам.долларын санхүүжилт
олгохоор болсон. Үүний эхний
ээлжийн санхүүгийн дэмжлэгийг
өнгөрсөн оны эцэст олгосон.
Саяхан ОУВС-гийн ажлын
хэсэг Монгол Улсад ажил
лаад, хөтөлбөрийн дөрөв дэх
шатны үнэлгээ хийлээ. ОУВСгийн үнэлгээнээс үүдэн удаах
санхүүжилтээ олгох эсэхээ
шийдэх болно.
-Япон улс монгол хүний
хөгжилд чиглэсэн олон талт
дэмжлэг үзүүлдэг. Боловс
ролын салбарын хамтын
ажиллагаа хэрхэн өргөжин
тэлж байна вэ?
-Би Монгол Улсад Элчин
сайдаар томилогдон ирээд
монголчууд авъяастай, оюуны
өндөр чадамжтай ард түмэн
болохыг мэдсэн. Үүнийг улам
хөгжүүлэхэд Япон улсаас олгож
буй боловсролын тусламж
дэмжлэг үр дүнгээ өгөөсэй
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гэж хүсэж байна. Инженер,
технологийн салбарт олон улсад
өрсөлдөхүйц 1000 инженер
бэлтгэх зорилго бүхий “Инженер,
технологийн дээд боловсролыг
дэмжих төсөл” хэрэгжүүлж
байна. Үүнээс гадна Япон улсын
Засгийн газрын санхүүжилтээр
энэ онд Улаанбаатар хотод
дөрвөн сургууль барьж эхэлнэ.
Эдгээр сургууль нь олон улсын
стандартыг хангасан, жишиг
бүтээн байгуулалт болох юм.
Мөн АШУҮИС-ийн харъяа Япон,
Монголын сургалтын эмнэлэг
барьж байгаа. Япон улсын
буцалтгүй тусламжаар барьж буй
энэ эмнэлэг Монгол Улсын эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээний
чанарыг олон улсын стандартад
хүргэх зорилготой. Энэ мэтчи
лэн Монгол Улсын боловсролын
салбарт Япон улсын санхүү
жилттэй олон төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжүүлж буй. Аливаа улсын
хөгжлийн тулах цэг нь хүний
хөгжил. Тиймээс монгол хүний
хөгжилд чиглэсэн тусламж
дэмжлэг, хамтын ажиллагааг

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Японы Элчин сайдын яам©

өргөжүүлэхэд Япон улс хүчин
чармайлт гаргасаар ирсэн билээ.
Одоогоор Япон улсад 2000 гаруй
монгол оюутан суралцаж байна.

Ажлаа
уламжлуулан
тайлбарлаж үлдээх
“Хикицүги” төрийн
үйл хэрэгт чухал
-Японы бизнес эрхлэгчид
Монголд бизнес эрхлэхэд тул
гарч буй саад бэрхшээл юу
байна вэ?
-Өнөөг хүртэл бидэнтэй
хамтран ажиллаж, холбоо ха
рилцаатай байсан Японы аж
ахуйн нэгжүүд Монголд биз
нес хийхэд дүрэм журам нь
амархан өөрчлөгддөг, хөрөнгө
оруулахад багагүй эрсдэлтэй
гэдгийг илэрхийлж байсан.

Учир нь хамтран ажиллахаар
ярьж байсан түнш ялангуяа,
тө
р ийн албанд ажилладаг
хүмүүс богино хугацаанд со
лигд
д ог. Тиймээс Монголд
тогтвортой бизнес хийхэд нэ
лээд бэрхшээлтэй гэсэн санал
сэтгэгдэл ирж байсан. Монгол
Улсын Засгийн газрын бүтэц
амархан өөрчлөгддөг, төрийн
албан хаагчид нь ч солигддогоос
тухайн албан тушаалд шинээр
томилогдсон хүнд ажлаа дахин
шинээр тайлбарлах хэрэг гардаг
гэх гомдол бий.
“Зууны мэдээ” сонинд
“JICA”-ийн төслийн ахлагч
М.Ямашита долоо хоногт тутам
нийтлэл бичдэг. Тэрбээр нэлээд
хэдэн сарын өмнөх дугаарт аж
лаа уламжлуулан тайлбарлаж
үлдээх “Хикицүги”-ийн талаар
нийтлэл бичиж байсан. Ажлаа
орхиж буй хүн өнөөг хүртэл
хийж ирсэн ажлын агуулгыг нэг
бүрчлэн бичээд, цаашид юун
дээр анхаарах ёстой гэдгийг
тэмдэглэл хөтөлж үлдээж байх
нь чухал болохыг онцолсон
байсан. Үүнийг бодууштай гэж
үзэж байна.
-Гадаадын хөрөнгө оруу
лагчид, бизнесийн түншүүд
төдийгүй монголчууд ч тогт
вортой бодлого хүсэж буйгаа
илэрхийлдэг. Таны хувьд
бодлогын залгамж халаа, тогт
вортой байдлыг хангахын тулд
юу хийх нь чухал гэж бодож
байна вэ?
Энэ тал дээр монголчууд
өөрсдөө бодож, цаашид хэрхэхээ
шийдэх нь зүйтэй болов уу.
Гэхдээ хийнэ гэж хэлсэн бол
хэлэхээсээ өмнө хийх ажил, үйл
явцаа сайтар төлөвлөсөн байх
хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, нарийн
төлөвлөсний дараа хийнэ гэж
хэлэх нь хамгийн зөв алхам гэж
үзэж байна.
-Өдрөөс өдөрт өргөжин
тэлсээр буй Монгол, Японы
харилцаа, хамтын ажиллагааг
улам өргөжүүлэхэд та цаашид
юунд анхаарах вэ?
Хоёр улсын хамтын ажил
лагааг илүү хөгжүүлэх нөөц
боломж харагдаж байна. Энэ
боломжийг ашиглахын тулд
Японы зах зээлийг сайтар
судлах нь чухал болов уу. Мөн
Монгол Улсын эдийн засгийг
төрөлжүүлэн хөгжүүлэхэд
аялал жуулчлалын салбар нэн
чухал. Энэ салбарыг хөгжүүлэх
өргөн боломж байсаар байна.
Аялал жуулчлалын салбарыг
хөгжүүлэхэд Улаанбаатар
хотын олон улсын шинэ нисэх
буудлын үүрэг оролцоо багагүй
бий. Үүнийг дагаад Монголыг
чиглэх жуулчдын тоо нэмэгдэнэ
гэж найдаж байна. Жуулчдыг
татахын тулд Монгол Улс дэд
бүтцээ мөн сайжруулах хэрэгтэй.
-Эдийн засгийн түншлэл,
шинэ нисэх буудлаас гадна
Японы тал Монголоос томоо
хон төсөл, хөтөлбөр сонирхож
байгаа юу?
-Яг одоогоор Улаанбаатар
хотын олон улсын шинэ нисэх
буудлын нээлт, цаашдын үйл
ажиллагаанд анхаарал хандуулж
байна.
-Хүн төрөлхтний баяр цэнгэ
лийн дээд болсон Олимпийн
наадам Японы Токио хотод
болно. Наадмын бэлтгэл ажил
болон энэ чиглэлийн Монгол
Улстай холбоотой хамтын
ажиллагааны талаар мэдээлэл
өгөхгүй юу?
Хэдхэн хоногийн өмнө Японы
Изүнокүни хотын захирагчтай
уулзсан. Энэ үеэр 2020 оны
Токиогийн олимпийн наадамд
Монгол Улсыг төлөөлөх жүдо
бөхийн тамирчдын бэлтгэлийг
хангахад хамтран ажиллаж
байгаа гэсэн.
Зөвхөн энэ хот гэлтгүй Монгол
Улсын тамирчдыг хүлээн авч,
бэлтгэл сургуулилалт хийлгэж
буй хотууд цөөнгүй байна.
Монголчууд спортын талбарт
нэлээд нэр хүндтэй байгааг
үүнээс харж болно. Ялангуяа
бокс, туялзуур сэлэм буюу
фенсингийн тамирчид Японд
бэлтгэлээ хийж эхлээд байна.
Япон улс 2020 оны Олимпийн
наадмыг зохион байгуулахад
ихээхэн хүчин чармайлт гарган
ажиллаж байгаа. Жүдогийн
спортоор манай хоёр улс ид
өрсөлддөг шүү дээ.
-Та жүдогийн спортыг хэр
сонирхдог вэ?
-Японы тамирчин барилдаж
байвал сонирхолгүй яахав.
-Цаг гаргасанд баярлалаа,
Танд.

2018.06.13, WEDNESDAY ~ №118 (917)

THE OFFICIAL GAZETTE

ZGM DAILY

Remarkable events of Mongolian
Stock Exchange

Gantulga’s resignation might lead
to re-election

"The New Generation" is what will
develop Mongolia

President welcomes Foreign
Minister of Nepal

In late 2017, the market assessment reached
MNT 2.4 trillion.

Gantulga Dorjdugar became the third Member of Parliament to step down.

The attendees discussed the widening gap
between the rich and the poor.

He is heading the Nepali delegation to the
Inaugural Intergovernmental Meeting.

ZGM: HIGHLIGHTS
POLITICS

The President of Mongolia
Battulga Khaltmaa received the
Minister of Foreign Affairs of
Nepal Pradeep Kumar Gyawali,
who paid a courtesy call on
the President. He is heading
the Nepali delegation to the
Inaugural Intergovernmental
Meeting of International Think
Tank for Landlocked Developing
Countries being held on June
11th-12th in Ulaanbaatar.
Deputy Speaker of the
Parliament of Mongolia
Sanjmyatav Yadamsuren met
with Liu Xian, the Deputy
Head of the Education, Science
Culture, Health Committee of
the National People’s Congress
of the People's Republic of
China. The parties exchanged
views on the bilateral relations
between the two countries.

ECONOMY

In the first 5 months of 2018,
Mongolia traded with 131
countries from all over the
world and total trade turnover
reached USD 5.1 billion, of
which USD 2.9 billion were
made up by exports and USD
2.2 billion by imports.

SOCIETY

Since 2013, the Trade
Development bank honored
young customers who
have reached the age of 18.
According to this annual
tradition, the ceremony of
honor was held at the Soyombo
Hall of the Tuushin Hotel.
According to the National
Statistical Office, a total of
31574 mothers delivered 31785
babies in the first five months
of 2018. This is an increased
indication compared to the
same period of the previous
year.
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Remarkable events of
Mongolian Stock Exchange
More and more
people are
interested in the
stock market
Dashtseren.J
ZGM
As the Chief Executive Officer
of the Mongolian Stock Exchange
(MSE) Altai Khangai, the 2017
was the year of prosperity for the
organization. Since its founding 26
years ago, the MSE demonstrated
outstanding achievements in 2017
and 2018. These are the most remarkable successes of the organization from the last few years.

Batsaikhan.S / ZGM©

SALE OF SHARES SURGES
In 2017, sale of shares reached
MNT 859.2 billion, which is 57.2
percent higher compared with
2015. Besides the Government’s
shares, MSE traded a total of 106.1
million shares for MNT 76.4 billion. In the first quarter of this year,
a total of 273.5 million shares of
the 115 companies for MNT 17.6
billion were sold. This is MNT
12.65 billion higher than the same
period of 2017.

LendMN, the first Mongolian
“FinTech” financial service company launched IPO. In 2018, the
company planned to raise MNT 5
billion from the market, becoming the first non-banking financial
institution of Mongolia to launch
IPO. LendMN managed to raise
MNT 43.98 billion from the IPO,
which is enough capital to found
a commercial bank. This event attracted more players in the market.
According to MSE, LendMN has
the highest shares in the market.

MARKET TURNOVER REACHES MNT 17.69 BILLION
In late 2017, the market assessment reached MNT 2.4 trillion which was another historic
result that is higher 65.5 percent
than 2016. Now this result reached
MNT 2.59 trillion.

MONGOL BAZALT’S IPO
Mongol Bazalt LC, the stone
wool producer was the second
company to offer IPO in 2018.
The company offered 30 percent,
a total of 16 million shares to raise
MNT 6.4 billion. But the demand
exceeded expectations 3.1 times.

POLITICS

The shares of the company are
being traded at the second market.
BOND ACCOUNTS
INCREASED 4.7 TIMES
Today, more and more people
are interested in the stock market. In the first quarter of 2018,
the Mongolian Central Securities
Depository registered 19 thousand
new bond accounts. This shows
that today people are more interested in raising money at the stock
market than saving in the bank.
But, people should understand
that through investing in shares,
they are involved in the company’s
business. Therefore, the investors
should be ready to take risk.
The stock market has a huge
potential to expand, only after
the investors will be informed
about the possible risk. CEO of

MSE Altai Khangai noted that in
2017, people’s savings in banks
increased by USD 1 billion and
there is an opportunity to attract
this assets into the MSE.
MONGOLIANS CAN INVEST
IN FOREIGN STOCK MARKET
According to the latest regulation, Mongolians are now able to
invest in the company that listed
on a foreign stock market. The
double registration regulation was
adopted by the Financial Regulatory Commission in July, 2017.
This regulation allows Mongolian
and foreign individuals to invest
in the completely new products
in the MSE.
For instance, thanks to this regulation, a Toronto listed Erdene
Resource Development Corp registered at the MSE. Now, Mon-

golians will have the opportunity
to acquire from the company’s 4
million shares. There are 30 mining companies that registered at
foreign stock market but operate
in Mongolia. This regulation lets
these 30 companies to offer IPO
at the MSE.
2 MORE IPOS EXPECTED
This fall, two Mongolian insurance companies planned to offer
IPO. CEO of MSE Altai Khangai
noted: “The Financial Regulatory
Commission has not announced
the name of the two companies.
But we are truly glad that two of
Mongolian companies that provide insurance service are now
set to raise money from IPO in
the stock market. We are expecting completely new products in
MSE”.

AMCHAM MONTHLY

Gantulga.D’s resignation might lead to re-election

"The New Generation" is what will develop Mongolia

Gantulga Dorjdugar became
the third Member of Parliament
to step down from his post in the
history of Mongolian Parliament.
Exactly two years, 11 months and
23 days from now, he took oath
as the youngest Member of the
Parliament.
In his request to resign, Member
of Parliament Gantulga Dorjdugar
noted: “During the 2016 Parliamentary election, I was elected
as the Member of Parliament of
Mongolia from the 42nd electoral constituency. According to the
Provision 6.6.3, Article 6 of the

AmCham Mongolia (the American Chamber of Commerce in
Mongolia) hosted its June Monthly
Meeting with a panel of opinion
leaders on Tuesday, June 12, at
Shangri-La Hotel in Ulaanbaatar.
At the meeting, representatives from
AmCham member organizations,
foreign diplomatic missions, as well
as individuals from local and international businesses exchanged views
on the theme “Mongolia’s development, ways forward”. The attendees
touched upon the issues of public
concern including the widening gap
between the rich and the poor, which

Law on Parliament, I’m resigning
as the Member of Parliament”. The
Provision 6.6.3 states that if the
Member of Parliament resigns on
his own initiative, the Parliament
should dismiss.
Now, his request will be discussed at closed meeting of the
Parliamentary Standing Committee on State Structure. Week
ago, the Parliament suspended
the discussion on dismissing the
Parliament Members Gantulga
Dorjdugar and Murat Dakei.
In accordance with the Law on
Election, if the Parliament votes

to dismiss Gantulga Dorjdugar
re-election will be held in the 42nd
electoral district. Following the
resignation request by Gantulga
Dorjdugar, political analysts have
started to predict the potential candidates for the re-election. Namely,
Chair of the Mongolian People’s
Revolutionary Party Enkhbayar
Nambar, Chair of the Mongolian People’s Party Khurelsukh
Ukhnaa, and former Governor of
Khentii aimag Oyunbaatar Jigjid
are expected to be nominated as
the candidates for the Parliamentary re-election.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тендер шалгаруулалтын нэр: Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй
“Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар
дүүрэг, 12, 13, 14 дүгээр хороо/”-ын ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-18/0049
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос “Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт /Улаан
баатар, Сүхбаатар дүүрэг, 12, 13, 14 дүгээр хороо/”-ын ажлыг
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй гүйцэтгэх тухай цахим тендер
ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны
цахим системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.
mn, хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт
бичгийг авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000
(тавин мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн туршид хүчинтэй
байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг
хангасан байна. Үүнд:
1. Байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах, барих, түүний тоног
төхөөрөмжийг хүргэх, суурилуулах ажлын нийт мөнгөн дүнгийн
дундаж үзүүлэлтийг нь тооцох жилийн тоо: Сүүлийн 2 жилийн (2016,
2017 он) борлуулалтын дундаж орлого нь санал болгож буй үнийн
дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн
хэмжээ:
Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
3. Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:
Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 оны аль нэг жилд тендерт санал болгож
буй үнийн дүнгийн 40 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг

eventually leads to social imbalance.
The attendees noted that the
middle class in Mongolia, like other post-communist countries, depends on, or belongs to, the public
sector. But they pointed out that
the technological advancement and
information technology could be
the key to the country’s future and
development.
At the meeting, Mr.Batbayar
"Baabar" Bat-Erdene, Executive
Director at Nepko Publishing expressed his belief in the next generation with regards to the country’s
future. He said: “From nomadism,

to socialism, to populism, we, as a
country, are going through an evolution, and I am optimistic about it”.
AmCham Mongolia is an independent membership-driven organization that seeks to build, strengthen, and protect business relations
between the United States and
Mongolia, and to actively promote
Mongolia as a destination for American investment. AmCham Mongolia
is the official local affiliate of the
U.S. Chamber of Commerce, the
largest business federation in the
world with over 3 million member
companies.

Огноо : 2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр
доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байх.
Ижил төстэй ажилд тохижилтын ажил болон түүнээс дээш гүйцэтгэсэн
туршлагыг тооцно.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм
Уг гэрээг гүйцэтгэхэд тусгай зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай эсэх:
Тийм
Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөл
тэй байх бөгөөд хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
1.2.1. 1-10 хүртэл давхар барилга байгууламжийн барилга архитектур,
орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилт, барилга бүтээцийн
зураг төсөл, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл (БЗБТ, АГТ,
ҮЗБТ) болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-2.1 Архитектур, барилга бүтээц, барилгын зохион байгуулалтын
зураг төсөл (БЗБТ, АГТ, ҮЗБТ) болон түүнээс дээш.
1.2.6. Техник, эдийн засгийн үндэслэл, барилгын төсөв болон түүнээс
дээш эсвэл
ЗТ-11.3 Барилга байгууламжийн засварын ажлын төсөв болон түүнээс
дээш.
1.2.5 Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам
сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн
зураг төсөл (10кВ хүртэл), дотор радио холбоо, галын болон бусад
дохиоллын систем, дохиолол, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл,
хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн
технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам
сүлжээний зураг төсөл, орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын
болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн
зураг төсөл болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан
хангамжийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох
барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл болон түүнээс дээш.

Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх
бөгөөд бөгөөд хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
2.1.1. Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт болон түүнээс
дээш, эсвэл
БА-8.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер,
орчны тохижилтын ажил болон түүнээс дээш.
2.2.2 Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт,
холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын
дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн
барилгын гадна шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш, эсвэл
БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангам
жийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна
салбар шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш.
Тендерийн хамт дараах тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
4 800 000 /дөрвөн сая найман зуун мянга/ төгрөг
Хүчинтэй байх хугацаа: 2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийг дуустал.
Тендерийг 2018 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 10 цаг 00
минутаас өмнө системд ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт
оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 07 дугаар сарын 16-ны
өдрийн 10 цаг 30 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны
газрын 1012 тоот өрөөнд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад
материалыг www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn цахим
хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810
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Өдрийн хэмнэл
ТВ ХӨТӨЛБӨР

ОНЦЛОХ ҮЗВЭР

Терминал

07.00 ”Өглөө” хөтөлбөр /шууд/
09.00 “Эрт нахиалсан сарнай”

олон ангит уран сайхны
кино 12-р анги

11.00 "Монголын мэдээ"

Үзэсгэлэнт бүсгүй Анна
өшөө авахын тулд
хоёр дүрд хувирдаг.
Эрэлхэг зоригтой
бүсгүй зорилгынхоо
төлөө тууштай
тэмцэхээр гэмт хэргийн
ертөнцөд орж, аюултай
гэмт хэрэгтнүүдтэй
нүүр тулна. Тэрбээр
үзэсгэлэнт царайныхаа
ачаар дайснуудаа
урхидан, мятаршгүй
тэмцлээр ялалтад
хүрэхээс гадна өшөө
авалт хэзээ ч ийм
“царайлаг” байдаггүй
гэдгийг ухааруулдаг.
Гэмт хэрэг, драм,
түгшүүрт адал
явдлаар хийгдсэн онц
сонирхолтой Терминал
кино энэ сарын
25-наас эхлэн “Тэнгис”
кинотеатрт гарах гэж
байна. Vaughn Stein
уг киноны зохиолыг
бичиж найруулан, Margot Robbie, Simon Pegg
болон Dexter Fletcher
нар дүрүүдэд
тогложээ.

XMF Music Festival
Хаана: Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Хэзээ: 2018.06.15-16-нд 15.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 16-40 мянга

мэдээллийн хөтөлбөр
/шууд/

14:40 Шинжлэх ухаан танин
мэдэхүйн хөтөлбөр
/давталт/

18.00 “Орос хүрэх зам”

40-р хэсэг /Russia-2018
хөлбөмбөгийн ДАШТ-д
зориулсан тусгай дугаар/

20.00 “Цагийн хүрд”

мэдээллийн хөтөлбөр

Jurassic World: Fallen Kingdom
Хаана: Өргөө кино театр
Хэзээ: 2018.06.08-наас
Тасалбарын үнэ: ^ 12 мянга

07.00 Танилц: Япон нэвтрүүлэг
09.00 Бизнесийн хэмнэл

Мэдээний хөтөлбөр

11.00 #Made in Mongolia

Баримтат нэвтрүүлэг

14.30 Хариуцлага ба үнэ цэнэ
нэвтрүүлэг

Морин хуурын чуулга: Нутаг минь,
Хүлэг минь
Хаана: ASEM Ger
Хэзээ: 2018.06.23-нд 18.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 40 мянга

Тэнгэрийн ташуур
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2018.06.23-24-нд 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-20 мянга

“IBIZA2018” хөгжмийн наадам
Хаана: Монгол шилтгээн
Хэзээ: 2018.06.22-нд 13.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 25 мянга

Ж.Пуччини “Богема” дуурь
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2018.06.16, 17, 29-нд
17.00, 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-20 мянга

21.00 Мөнгөний урсгал

22.30 Ногоон хот нэвтрүүлэг

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ
2

1

ЗГМ: СҮДОКҮ

3

4

7

6

08.00 ”4 өнгө” цаг агаарын

8

хөтөлбөр

09.00 "Монголчууд XX зууны
эхэнд" нэвтрүүлэг

12
13

14

15
16

11.20 Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?

Г Я

17

нэвтрүүлэг

00.10 “Кино миний амьдрал"
нэвтрүүлэг

06.00 "Сонсъё, Суръя, Дагая"
10.00 "Орчин үеийн гэр бүл"

ОАК /season-1/ 7-р анги

А
БОСООГООР:
1. Хойд хөршид дүрвэн
гарсан монгол ястан
2. Үндэсний томоохон
үйлдвэр (товчилсон нэр)
3. Үнэт эд
4. Нэгэн төрлийн буга

5. Жинтүү
7. Хөгжмийн нот
9. ... хийморь
10. Уул уурхайн аварга
машин
11. Зэрлэг ямаа
12. Анхны дархан цаазат
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ЦАГ АГААР
VI.13
27o 7 м/с
11o 6 м/с

VI.14
28o 8 м/с
16o 6 м/с

Үүлшинэ

Үүлшинэ

УЛААНБААТАР

12.00 Хөтөч мэдээллийн

VI.15
22o 10 м/с
14o 7 м/с

VI.16
25o 8 м/с
12o 7 м/с

Бага зэргийн бороо

VI.17
23o 7 м/с
10o 6 м/с
Үүлшинэ

Үүл багасна

хөтөлбөр

ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН

14.00 Chart news 13-р хэсэг

ХӨВСГӨЛ

УВС

20.00 Оргил цаг мэдээллийн
хөтөлбөр

26
13o
o

22.30 "24" ОАК /season-1/

ЗАВХАН
ХОВД

21-р анги

30o
12o

29o
13o

БАЯН-ӨЛГИЙ

29o
12o

29o
8o

o

ТӨВ

АРХАНГАЙ

26
10o

ӨВӨРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

24o
12o

БАЯНХОНГОР

29
12o
o

8
7
6
2
5
4
1
9
3

2
3
8
9
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1
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7
6
1
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9
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1
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6
9
3
7
1
2
4
5
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1
4
2
5
9
8
3
6
7

5
8
7
4
6
3
9
2
1

ХЭНТИЙ

26o
10o

26o
9o

ГОВЬ-СҮМБЭР

ДУНДГОВЬ

26o
12o

25o
12o

28o
12o

ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

СҮХБААТАР

25o
12o

28o
10o

УБ-ЭРХҮҮ
ЭРХҮҮ-УБ
УБ-СҮХБААТАР
СҮХБААТАР-УБ
УБ-ЭРДЭНЭТ
ЭРДЭНЭТ-УБ
ЗАМЫН-ҮҮД-УБ
УБ-ЗАМЫН-ҮҮД
САЙНШАНД-УБ
УБ-САЙНШАНД
УБ-ЗҮҮНХАРАА
ЗҮҮНХАРАА-УБ

ДОРНОГОВЬ

29o
14o

30o
14o

Билгийн тооллын 30

Аргын тооллын зургадугаар сарын
13. Буд гараг. Билгийн тооллын
битүүн. Чөлөөт эх одтой, улаан
хулгана өдөр.
Өдрийн наран 04.53 цагт мандан,
20.51 цагт жаргана. Тухайн өдөр луу,
бич жилтнээ аливаа үйл хийхэд эерэг
сайн ба могой, морь жилтнээ сөрөг
муу нөлөөтэй тул элдэв үйлд хянамгай
хандаж, биеэ энхрийлүүштэй. Эл өдөр
эе, эвээ ололцох, хамтын хөдөлмөр
эхлэх, гэрээ хэлцэл байгуулах, найр
хурим хийх, бэр гуйх, инж өгөх, авах,
үнэт эрдэнийн зүйл авах, лус тахих,
хүүхэд үрчлэн авах, хур оруулах,
дарханы үйлд сайн. Улааны үйл, төлөг
тавих, морь уралдах, сэтгэлд сэвтэй
газар очиход муу. Өдрийн сайн цаг
нь хулгана, үхэр, туулай, морь, бич,
тахиа болой. Хол газар яваар одогсод
зүүн зүгт мөрөө гаргавал зохистой. Үс
шинээр үргээлгэх буюу засуулахад
тохиромжгүй.
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ДОРНОД

ӨМНӨГОВЬ

Зуны тэргүүн улаагчин могой сарын
дөрвөн ногоон мэнгэтэй, улаан хулгана
өдөр.
Үс засуулбал: Эрлэг лугаа учирна
Наран ургах, шингэх: 04.53-20.51
Барилдлага: Идэр
Шүтэн барилдлага: Хуран үйлдэхүй
Суудал: Ус
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ФОТО АГШИН

21.10
15.30
21.15
20.55
20.30
19.10
17.30
17.20
20.25
09.15
17.30
04.25

02.40
06.20
05.12
05.03
07.45
05.48
08.55
07.05
07.01
19.15
21.45
08.40

НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Агаарын бохирдол ихтэй авто замын ойролцоо бараа зарах нь хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөрт ордог.
Гэвч манай улсад ийм ажил хийдэг хүүхдүүдийн талаарх тоон мэдээлэл, бүртгэл ч алга.
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УБ-БЭЭЖИН
БЭЭЖИН-УБ
УБ-ХОНКОНГ
ХОНКОНГ-УБ
УБ-СӨҮЛ
СӨҮЛ-УБ
УБ-ТОКИО
ТОКИО-УБ
УБ-ФРАНКФУРТ
ФРАНКФУРТ-УБ
УБ-ХАНБУМБАТ
ХАНБУМБАТ-УБ

17:55
21:10
06:25
12:05
08:40
14:20
07:45
14:40
09:40
14:30
09:35
11:30

20:10
23:40
10:55
16:45
12:50
17:00
13:40
19:15
13:00
05:20
11:00
12:40

(Өмнөх дугаарын хариу)
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15.40 "Аугаа уран зургууд"
20.40 "ХMF-2018" нэвтрүүлэг
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8. Мэргэжлийн сүмогийн
Монгол "алтан хараацай"
13. Монголын гол баялаг
15. Адуу малын зүс
16. Японы мөнгөний нэгж
17. Афганистан зэрэг улсад
байдаг Монгол үндэстэн

ХӨНДЛӨНГӨӨР:
1. Харвааны нэгэн төрөл
4. Шатрын хүүгийн шалаа
6. Саармаг хүйс
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шувуу
14. Хөгжмийн нот
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Мэдээний хөтөлбөр

Ажлын байруудыг машин эзэгнэнэ

Toyota жолоочгүй ирээдүйг сонголоо

Rolls-Royce салбаруудаа цөөрүүлэхээр
шийдэв

Citigroup-ын хөрөнгө оруулалтын банк ирэх таван жилд
гүйцэтгэх ажилтныхаа талыг цомхотгоно. > 10

Автомат жолоодлоготой машины эрин үед Toyota-гийн
үйлдвэрлэлийн тогтолцоо чухал үүрэгтэй. > 10

Хөдөлгүүрийн наймаа нь орлогогүй Rolls-Royce компани
засвар үйлчилгээний гэрээгээрээ ашиг олдог. > 10

Их өөрчлөлтийн салхи
сэвэлзлээ
Магадгүй энэ зууны хамгийн
түүхт уулзалт өчигдөр Сентоса
аралд болж өндөрлөлөө. Энэ
уулзалтын үйл ажиллагааг дэлхий
даяар анирдан асар анхааралтай
ажиглалаа. Өрнөдийн судлаач,
тоймчдын үзэж байгаагаар үр
дүн гарах процесс 15-20 жил
үргэлжлэх бололтой. Магадгүй
бүр эсрэгээр эргэхийг ч
үгүйсгэхгүй. Юутай ч олон арван
жил үргэлжилсэн үл ойлголцолд
гэрэл гэгээ туслаа. Д.Трамп, Ким
Жон Ун нарын түүхэн уулзалт
бүс нутагт төдийгүй дэлхий
дахинд их өөрчлөлтийн салхийг
сэвэлзүүллээ.

Азийн Женев гэгдэж буй Син
гапурт АНУ, Хойд Солонгосын
дээд хэмжээний уулзалт эхлэхэд
Ким Жон Ун “Дэлхий даяар олон
хүн үүнийг шинжлэх ухаан, адал
явдлын кинонд гардаг шиг зөгнөлт
явдал гэж бодож байсан байх”
гэсэн юм. Харин хоёр удирдагч
албан ёсны хэлэлцээг дуусгах
үед Дональд Трамп Солонгосын
хойгт цөмийн зэвсгийг устгах
үйл явцын эхлэлийг тавина гэдэгт
найдаж буйгаа дурдаад “Уулзалт
санаснаас илүү байлаа” хэмээн
дүгнэв.
Тэд уулзалтын талаар нааштай
үг хэлж, хамтарсан баримт бичигт

гарын үсэг зурлаа. Гарын үсэг
зурах ёслолын дараа ноён Ким
“Бидний үзэглэж буй баримт өргөн
асуудлыг хамарсан, хоёр тал үр
дүнд сэтгэл хангалуун байгаа...
Бид дэлхийн маш том атлаа
аюултай асуудлыг шийдвэрлэх
гэж байна” гэжээ. Ноён Трамп
“Хоёр улс өнгөрснийг ардаа
орхилоо. Дэлхий дахин үндсэн
өөрчлөлтийг харах болно” хэмээн
мэдэгдсэн байна. Баримт бичгийн
агуулгыг нийтэд одоохондоо
мэдээлээгүй байна.
Уулзалтын дараах хэвлэлийн
бага хурал дээр ноён Трампаас
Хойд Солонгос цөмийн зэвсгээ

устгахыг зөвшөөрсөн эсэхийг
асуухад “Бид уг үйл явцыг нэн
даруй эхлүүлнэ” хэмээн хариуллаа.
Тэрбээр “АНУ, Өмнөд Солонгос
дахь цэргийн сургуулилалтаа
зогсооно. Гэхдээ Пхеньяны эсрэг
эдийн засгийн хориг хэвээр байгаа.
Цөмийн зэвсгийг бүрэн хураахад
цаг хугацаа хэрэгтэй. Солонгосын
дайныг удахгүй зогсооно” гэж
онцлон мэдэгдлээ.
АНУ-ын Ерөнхийлөгч мөн
Солонгосын хойгт урт хугацааны
бат бэх энх тайван тогтооход
болон их удирдагч Ким Жон Унд
аюулгүй байдлын баталгаа өгөх
үүрэг хүлээснээ мэдэгдсэн байна.

Ким Жон Ун, Дональд Трамп нарын энэхүү түүхэн уулзалтаар хэдэн
арван жил үргэлжилсэн цөмийн сөргөлдөөнийг төгсгөх оролдлого
хийлээ.

FT-ЫН ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН СУРВАЛЖИЛГА

Сөүлийн төмөр замын буудалд солонгосчууд дээд хэмжээний
уулзалтыг телевизээр үзэж , алга ташин баяр хүргэлээ. Өмнөд
Солонгосын Ерөнхийлөгч Мун Жэ Ин уулзалт эхлэнгүүт “Манай
иргэдийн сэтгэл санаа Сингапурт байгаа. Би ч гэсэн шөнө нойргүй
хонолоо. Уулзалт амжилттай болж бидэнд энх тайван авчирч,
цөмийн аюулыг зайлуулаасай гэж ихэд найдаж байна” гэжээ.

FT©

Зөвхөн орчуулагчид байлцсан уулзалтын өмнө хоёр улсын удирдагч
дахин гар барилаа. Ноён Трамп хэлэлцээ амжилтад хүрнэ гэсэн өөдрөг
сэтгэлээр “Бид асар том амжилтад хүрэх боломжтой” гэсэн бол ноён
Ким орчуулагчаараа дамжуулан “Энэ мөчид хүртэл амаргүй байлаа.
Олон саадыг туулж, би энд ирсэн” хэмээн өгүүлжээ.

АНУ-ын Төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео (баруун
гар талд), Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх Жон Болтон (зүүн
гар талд), нар Хойд Солонгосын зөвлөхүүдийн хамт уулзалтыг
дэлгэцээр ажиглаж байна.

Азийн эрэлт нүүрсний үнийг өсгөв
Нил Хьюм
Дулааны нүүрсний үнэ
2016 оны уналтаас хойш хоёр
дахин илүү өссөн нь томоохон
үйлдвэрлэгчдийн ашгийг
нэмэгдүүлэв. Шинжээчдийн
хамгийн дургүй таваарын нэг болох
нүүрсний үнэ 2012 оноос хойш
хамгийн дээд цэгтээ тулсны гол
шалтгаан нь Азийн эрэлт өссөнтэй
холбоотой. Азийн зах зээлийн
бенчмарк болдог Австралийн дээд
зэрэглэлийн дулааны нүүрс даваа
гарагт тонн нь 112.60 ам.долларт
хүрснийг Argus Media судалгааны
фирм мэдээлжээ. Цахилгааны
станцуудад цахилгаан үйлдвэр
лэх зорилгоор шатаадаг дулааны
нүүрсний үнэ 2016 оны доод
түвшнээс 130 хувь дээшилснээр
Glencore, Peabody гэх мэт томоохон
компаниуд ашгаа ихээхэн
арвижууллаа.
Азийн хэрэглэгчид нийлүүлэл
тийн эх сурвалж хайж буйг дагаад

Нүүрсний компаниудийн
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Өмнөд Африкийн нүүрсний үнэ
бас зургаан жилийн дээд түвшинд
хүрээд байна. Байгаль орчны
шалтгаанаар Европт нүүрсний
хэрэглээ багассан хэдий ч хөгжиж
буй зах зээлүүд эрчим хүчний 40
хувийг бүрдүүлж, ялангуяа Азид
эрэлт өндөр байгаа. Оны эхний
таван сард Энэтхэг, Япон, Өмнөд
Солонгос зэрэг Азийн томоохон
зах зээлүүдэд нүүрсний эрэлт

дээшилсэн бол Хятадын хувьд
эрх баригчид дотоодын нүүрсний
үнийг барих оролдлого хийснийг
үл харгалзан энэ зун халж байгаа
тул импорт нэмэгдэв.
Jefferies фирмийн шинжээчид
“Шинэ уурхайд хөрөнгө
оруулалт хийгдээгүй, одоогийн
уурхайнуудын нөөц дундарч
байгаа болон уурхайн дэд бүтцэд
хөрөнгө дутагдаж буй зэрэг

нь нүүрсний сэргэлтийн гол
шалтгаан болсон. Олонх нүүрс
олборлогч шинэ чадамжид мөнгө
зарцуулахаас татгалзаж байгаа
нь нүүрсний талаар хөрөнгө
оруулагчид сөрөг бодолтой
байгаагаас хамааралтай” гэж
дүгнэжээ. Тэдний үзэж буйгаар
дээрх нөхцөл байдал эрэлт,
нийлүүл элтийн тэнцвэрийг
алдагдуулсан аж. Банкууд болон

Ноён Трамп, ноён Ким нар ганцаарчилсан яриа хэлэлцээний дараа
тус тусын төлөөлөгчдийн хамт түүхэн уулзалтыг үргэлжлүүлэв.

Токиогийн валютын биржийн ажилтнууд уулзалтыг
телевизээр үзэж байгаа нь. Мягмар гарагийн өглөө
ам.долларын Азийн валюттай харьцах ханш чангарахын
зэрэгцээ бүс нутаг даяар хувьцааны үнэ өслөө.

хөрөнгө оруулагчид олборлодог
түлшнээс зайлсхийж, байгаль
орчныг дэмжигч болж харагдахыг
хичээж буй учир шинээр нээгдэх
нүүрсний уурхай цөөн байгаа. Jef-

feries-ийн шинжээчид “Нүүрсний
өсөлтийн зах зээлийг хэт дутуу
үнэлсэн бөгөөд одоо ч
байдал хэвээр байна”
хэмээн тайлбарлав.

Банкууд
машин
ашиглах
хэрээр
Citi-гийн
20 мянган
ажилтных
шиг гүйцэтгэх
ажил үүрэг
устах аюул
нүүрлэж
байна.

Ажлын байруудыг машин
эзэгнэнэ
Лаура Нунан
Хүмүүнийг машин орлох
явдал эрчээ авсантай уялдан Citigroup-ийн хөрөнгө оруулалтын
банк ирэх таван жилд технологийн
болон гүйцэтгэх ажил үүрэгтэй
20 мянган ажилтныхаа талыг нь
цомхотгохоор төлөвлөж байна.

Citi-гийн ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх
захирал Жэйми Форисын таамаг
нь дэлхийн санхүүгийн хямралын
арван жилийн ойд зориулан Financial Times-д (FT) өгсөн хөрөнгө
оруулалтын банкны боссуудын
ярилцлагуудын хамгийн содон нь.
Citi-гийн хөрөнгө оруулалтын

банкны ажилтнуудын 40 хувийнх
нь хийж буй ажил “машинаар
гүйцэтгэхэд нэн тохиромжтой”-г
ноён Форис анхааруулсан юм.
Тэрбээр “Манайд гүйцэтгэх
ажлын 20 мянган байр бий. Ирэх
таван жилд энэ тоог 10 мянга
болгож болох уу” гэсэн асуултыг

захирал тавилаа. Уг асуулт Deutsche Bank-ны ажиллах хүчний
тэн хагасыг шинэ технологиор
орлуулж болно хэмээсэн герман
банкны гүйцэтгэх захирал асан
Жон Крайаны цуурай болов.
Банк санхүүгийн салбар нийтдээ
энэхүү жишгийг дагавал FT-ын

судалгаанд хамрагдсан хөрөнгө
оруулалтын дэлхийн шилдэг 10
банкны найм нь 2007-2017 онд
бараг 60 мянган ажлын байр
танаснаас ч илүү зардал эрс
буурна. FT-ын судалгаа хөрөнгө
оруулалтын шилдэг арван банкны
хоёрыг нь хасаж тооцсон. Учир нь

Bank of America 2008 онд Meriil
Lynch-тэй нэгдсэн тул хямралын
өмнөх үетэй жишсэн статистик
гаргахад түвэгтэй. Ирээдүйд
“борог ажил”-ыг машин гүйцэтгэх
учраас одоогийнхоос цөөн ажилтан
илүү орлого оруулдаг болно хэмээн
Barclays-ын хөрөнгө оруулалтын
банкны босс Тим Тросби тайл
барлав. “Хэрвээ та голдуу
компьютерын ард суудаг ажилтай
бол ирээдүй чинь таагүй талдаа”
хэмээн тэрбээр анхааруулж байна.
Goldman Sachs International-ын
тэргүүн Ричард Гнодд “Үй олон
ажил мэргэжлийг технологи
хэдийнэ орлочихсон. Энэ чиг
хандлага мөдхөн төгсөнө гэж таах
шалтгаан алга” хэмээн тайлбарлав.
Гэхдээ хөрөнгө оруулалтын
банкны босс болгон ажлын байр
цомхотгохыг дэмждэггүй. HSBC-ын Дэлхийн банк, зах зээл
хариуцсан захирал Самир Ассаф
хөрөнгө оруулалтын банкны
ажилтнуудыг технологиор
орлуулахад хязгаар байх ёстойг
сануулж байна.
“Эрдслийн менежментийн
үүднээс ажлын байрыг цаашид
ихээр хасах аргагүй. Магадгүй
ирэх таван жилд дахиад тав эсвэл
арван хувиар л цөөлж болох”
хэмээн ноён Ассаф тайлбарлав.
Технологи нь Goldman-ы
зөвхөн онлайн үйлчлүүлэгчдэд
зориулсан Marcus банк гэх мэт
урьд нь байгаагүй шинэ бизнес,
шинэ төрлийн ажлын байр үүсгэх
боломж гэдгийг ноён Гнодд онцлон
анхаарууллаа.
Citi банк борлуулалт, судалгаа
зэрэг бусад салбартаа ажиллах
хүч ахиу хөлсөлнө гэдгийг ноён
Форис нэмж дурдлаа. “Хүмүүсийн
одоо хийгээд байгаа ажил үүргийг
цаашид машин өөрчлөх
гарцаагүй”хэмээн тэр
бээр өгүүлсэн юм.

Toyota жолоочгүй ирээдүйг
сонголоо
Жолоочгүй
эринд кайзен
стандарт
үүргээ
гүйцэтгэж
чадна хэмээн
Toyota-гийн
стратеги
хариуцсан
тэргүүн
Шигэки
Томояма
(төвд) үзэж
байна.

Кана Инагаки
Uber, Amazon зэрэг техно
логийн группүүдийн түнш Японы
тэргүүлэх авто үйлдвэрлэгч – Toyota компани үйлдвэрлэлийнхээ
эх сурвалж болсон бизнесийн
хуучин философио сэргээхээр
шийдлээ.
Автомат жолоодлоготой
тээврийн хэрэгслийн аюулгүй
байдал, найдвартай ажиллагааг
хангахад кайзен буюу бизнесийн
япон философи ашиглах арга
замыг Toyota болон Uber
хэлэлцэж эхэлжээ. Uber-ийн
автомат жолоодлоготой машин
гуравдугаар сард хүний аминд
хүрсэн осол гаргаснаас хойш
энэхүү яриа хэлэлцээ өрнөж
байгаа юм.
“Кар шеринг, автомат
жолоодлоготой автомашины
салбарт техник үйлчилгээ,
арчилгаа засварын давтамж
цаашид өсөх хандлагатай”-г
Toyota-гийн холболттой тээврийн
хэрэгслийн стратеги хариуцсан
тэргүүн Шигэки Томояма ан
хааруулав. “Шуурхай засвар
үйлчилгээ явуулахад манай
Toyota Production System ихээхэн
нөөц чадавхтай” хэмээн саяхан
Питтсбург дэх Uber-ийн автомат
жолоодлогын технологийн
төвд зочилсон ноён Томояма
тайлбарлаж байлаа.
Uber автомат жолоодлогын

хөтөлбөртөө Toyota-гийн үйлд
вэрлэлийн тогтолцоо нэвтрүүлэх
хамтын ажиллагаанд олигтой
идэвх гаргахгүй байгааг АНУ-ын
такси үйлчилгээний группт ойр эх
сурвалж өгүүлсэн юм.
Цахилгаан ирээдүйд өнөөгийн
уламжлалт үйлдвэрлэгчдийн
машин угсрах суурь хүчин
чадал төдий л чухал бус гэг
дэж буй маргаантай цаг үед
Toyota компани байнгын
сайжруулалтад тулгуурласан
бизнесийн зарчимдаа эргэн
төвлөрлөө. Орчин үеийн үйлд
вэрлэгчид гол аюул занал
технологийн өрсөлдөгчдийнх
нь зүгээс тулгарахын зэрэгцээ
автомашиныг хэрэглэгч худалдаж
авахаас илүүгээр хамтарч
ашиглана хэмээн тооцоолдог.
Toyota-гийн удирдлага өөр
бодолтой байна. Автомат
жолоодлоготой машины аварга
парк хэрэглэгчдэд чиглэсэн
үйлчилгээ болж хувирах цагт
зардал танах, чанарт хяналт тавих
Toyota-гийн тогтолцоо амин
чухал үүрэг гүйцэтгэнэ хэмээн
ноён Томояма өгүүлсэн юм.
“Цахилгаанжуулалт, автомат
жолоодлого хөгжих тусам
Toyota-гийн тогтолцооны ашиг
тус илүү гарна. Яг цагтаа байх
ёстой шинэ эринд бүх юм яв цав
холбогдох нь чухал” хэмээн Toyota-гийн ерөнхийлөгч Акио Тойода

өнгөрсөн сард болсон хэвлэлийн
хурал дээр тайлбарлаж байлаа.
Ноён Тойодагийн удирдлага
дор Toyota компани зүгээр
машин үйлдвэрлэж зах зээлд
нийлүүлэхийн оронд хэрэглэгчид
чиглэсэн мобайл үйлчилгээ
нийлүүлэгч болохоор бизнесийн
загвараа өөрчилж байна.
Intel компани Strategy Analytics групптэй хамтран гаргасан
судалгааг үзвэл кар шеринг,
автомат жолоодлоготой машины
бизнес 2050 он гэхэд гурван их
наяд ам.доллараар хэмжигдэх
төлөвтэй.
Toyota компани жолоочгүй
машины концепт загварыг
нэгдүгээр сард сонирхуулсан.
Amazon, Uber, Pizza Hut зэрэг
түншийн оролцоотой бүтээсэн
уг загвар нь өөрийн машингүй
хэрэглэгчдэд илгээмж, пицца
зэргийг жолоочгүй цахилгаан
машинаар хүргэх боломж бүрдэж
буйг харууллаа.
Toyota-гийн үйлдвэрлэлийн
зарчим дэлхий дахины хүртээл
болоод удаж байгаа. Япон
үйлдвэрлэгч АНУ-ын онлайн
жижиглэн худалдааны Amazon
компанийг үндэслэгч Жефф
Безост үйлдвэрлэлийн гологдол,
хаягдал, зардлыг багасгах замаар
бүтээгдэхүүний үнийг
бууруулахад үлгэр
жишээ болжээ.

Rolls-Royce
компани
4000 гаруй
ажлын байрыг
танана хэмээн
шинжээчид
таамаглаж
байна.

Rolls-Royce салбаруудаа
цөөрүүлэхээр шийдэв
Пегги Холлингер
Үр ашиг, хөрөнгийн урсгалыг
сайжруулах урт хугацааны
хөтөлбөрт хөрөнгө оруулагчид
засвар оруулсан. Харин үүний
дараа Rolls-Royce компани
иргэний агаарын тээврийн
хөдөлгүүр үйлдвэрлэд эг
салбарынхаа ашгийг шинэчлэн
тооцоолж, ажлын байрыг олон
мянгаар цөөлөхөөр шийдэв.
Таван салбарыг гурав болгон
нэгтгэж буйтай уялдан нийт
компанийн хэмжээнд оффисын
дунд түвшний ажилтны тоог эрс
цөөрүүлэх шинэ төлөвлөгөөгөө
Их Британийн компани баасан
гарагт тодорхой танилцуулах юм.
Таван салбараа иргэний агаарсансар, батлан хамгаалах, эрчим
хүч гэсэн гурван салбар болгон
нэгтгэхээр бүр нэгдүгээр сард
шийдсэн тус компанийн шинэ
төлөвлөгөөг гүйцэтгэх захирал
Уоррен Ист гуравдугаар сард
анх мэдэгдсэн юм. Хуучин
салбаруудын гүйцэтгэж ирсэн
үүргийг бизнесийн үйлчилгээний
дэлхийг хамарсан шинэ салбарт
нэгтгэн цөөрүүлж байгааг ноён
Ист тайлбарлав.
Ирэх 1-3 жилд өр
н үү
лэхээр төлөвлөсөн бүтцийн
шинэчлэлийн зардал 400 сая
фунт стерлинг хүрэх урьдчилсан
тооцоог JPMorgan гаргажээ.
Шинэчлэл төгсөх гурав дахь
жилээс компани жилдээ 200

сая орчим фунт стерлингийн
хэмнэлттэй ажиллана. RollsRoyce дахь шинэчлэлийн явц
удааширсанд сэтгэл зовж буйгаа
илэрхийлж байсан ноён Ист энэ
удаагийн зардал танах ажиллагаа
“мэдэгдэхүйц” ач тустай хэмээн
өгүүлсэн юм.
Boeing 787 Dreamliner онгоцны
Trent 1000 хөдөлгүүртэй хол
богдон саяхан үүссэн олон
бэрхшээл тус компанид зардлаа
танах дохио болжээ. Компани
2019 оны эцэст 750 сая, цаашдын
хэдэн жилд дахиад 200 сая фунт
стерлингийн алдагдал хүлээх
төлөвтэй байгаа.
Rolls-Royce 2020 он гэхэд нэг
тэрбум орчим фунт стерлин
гийн орлоготой ажиллах зорилт
тавьж буйгаа баасан гарагт
давтан мэдэгдсэний дараахан
зардал танах мэдээлэл ил бол
лоо. Тус компани ойрын хэдэн
жилийн болон 2020 оноос
хойших зардлынхаа урьдчилсан
тооцоог хөрөнгө оруулагч нартаа
танилцуулахаар төлөвлөж байна.
Шинэчилсэн төлөвлөгөөнд
иргэний агаар-сансрын бизнест
хөрөнгө оруулах төлөвлөгөө,
хөрөнгө оруулагчдад хуваарилах
ашиг орлогын хэмжээг тусгах
юм. Мөн Rolls-Royce компанийн
орлогын гол хэсгийг бүрдүүлдэг
борлуулалтын дараах бизнесийн
ашигтай холбоотой тодорхой
мэдээлэл ч багтана.

Хөдөлгүүрийн наймаанаас
орлого олж үзээгүй Rolls-Royce
компани засвар үйлчилгээний
урт хугацааны гэрээ байгуулах
замаар ашиг олдгийг ноён Ист
хүлээн зөвшөөрсөн удаатай. Энэ
удаагийн бүтцийн шинэчлэл нь
хэрэгцээгүй бюрократ дамжлагыг
устгаж хөдөлгүүр үйлдвэрлэл,
засвар үйлчилгээний зардлыг
багасгахад чиглэж байгаа.
Rolls-Roycе инженерүүдийг
үйлдвэрлэлийн шугамаас
хөндийрүүлэн маркетинг, хөтөл
бөр төлөвлөлт зэрэг салбарт
шилжүүлэх зэргээр менеж
ментийн илүүц шат дамжлагыг
олон жилийн турш үүсгэж
ирснийг тус компанид ойр нэгэн
шүүмжилж байлаа.
Rolls-Royce үйл ажиллагааны
хаа үр ашгийг сайжруулахаар
сүүлийн хэдэн жилд хэрэгжүүлсэн
цуврал арга хэмжээний явцад
5000 ажлын байр хэдийнэ хассан.
Ноён Ист албан тушаалдаа
ажил
л аж эхлэхээс дөрвөн
сарын өмнө буюу 2015 оны
àðâàííýãдүгээр сард Rolls-Royce
менеж
ментийн 2000 ажлын
байрыг 25 хувиар цомхотгох
төлөвлөгөө хэрэгжүүлсэн. Гэхдээ
цомхотголын нэлээд хэсэг нь
хожим өөр ажлын байранд хувилж
утгагүй өнгөрснийг ком
панийн зарим удирдлага
хожим нь шүүмжилсэн
юм.
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Эдийн засаг

ИНФЛЯЦЫН
ТҮВШИН
Хувь
ЖИЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ
2017.V

2018.V

3.7

6.1

ОНЫ ЭХНЭЭС
2017.V

2018.V

4.7

4.5

САРЫН ӨӨРЧЛӨЛТ
2017.V

2018.V

0.5

0.6

БҮРТГЭЛТЭЙ
АЖИЛГҮЙ
ИРГЭД
Сарын эцэст

2017.V

28.487

2018.V

24.021

Сүүлийн 5 жилийн

2018.V

24.021
хамгийн бага

2014.V

37.956
хамгийн их

УЛСЫН
НЭГДСЭН ТӨСӨВ
Тэрбум төгрөг
ТЭНЦВЭРЖ ҮҮЛС ЭН
НИЙТ ТЭНЦЭЛ
2017.I-V

2018.I-V

-412.5

45.4

Сүүлийн 5 жилийн

2016.V

-213.4
хамгийн их

2014.V

-1.3

алдагдалтай

хамгийн бага
алдагдалтай

ГАДААД
ХУДАЛДАА
Сая америк доллар
НИЙТ ЭРГЭЛТ
2017.I-V

2018.I-V

4.003.6 5.064.0
ЭКСПОРТ
2017.I-V

2018.I-V

2.505.9 2.885.2
ИМПОРТ
2017.I-V

2018.I-V

1.497.7

2.178.8

Гадаад валютын
нөөцийг тогтвортой
нэмэгдүүлэх хэрэгтэй
Төсвийн
үзүүлэлтүүд
сайжирсан ч
сахилга батаа
сулруулж болохгүй
Б.Анир
ЗГМ
СЭЗИС-ийн Санхүүгийн
удирдлагын тэнхимийн багш
Б.Мөнхзаяатай ярилцлаа.
-Эдийн засгийн өнөөгийн
төлөв байдал ОУВС-гийн
хөтөлбөрөөс шалтгаалж байна.
Тус хөтөлбөрийн эдийн засагт
үзүүлэх үр нөлөөг хэрхэн дүгнэх
вэ?
-ОУВС-гийн хөтөлбөр хэрэг
жиж эхэлснээс хойш төсөвт
тодорхой хэмжээний эерэг
өөрчлөлт гарч эхэлсэн. Дэлхийн
банкны 2017 оны статистикаас
харвал бага, дунд орлоготой
орнуудын төсвийн алдагдлын
ДНБ-тэй харьцуулсан харьцаа
дунджаар 4.7 хувьтай байгаа.
Харин манай улсынх 17 хувь
байна. Төсөв батлахдаа энэхүү
үзүүлэлтийг 2018 онд хоёр дахин
бууруулахаар тооцсон. Өмнөх
жилтэй харьцуулахад төсвийн
санхүү удирдлагын үзүүлэлтүүд
харьцангуй сайжирч байна.
Гэхдээ зохистой түвшинтэй
харьцуулахад энэ нь харьцангуй
өндөр үзүүлэлт. 2020 он гэхэд
төсвийн алдагдлын ДНБ-тэй
харьцуулсан үзүүлэлтийг дөрвөн
хувьд хүргэхээр төлөвлөсөн.
Хэдий тийм ч төсвийн сахилга
батаа цаашид сайжруулахгүй бол
төсөвт учирч болох эрсдэл бий
гэдгийг мартаж болохгүй.
-Таны харж байгаагаар тө
сөвт ямар эрсдэл байна вэ?
-Төсвийн үндсэн үзүүлэлт
нааштай гарсан ч төсвийн зардал
төлөвлөсөн түвшнээс нэмэгдэж,
улмаар төсвийн тодотголоор
нэмэлт зардлууд гарч ирэх
эрсдэлтэй. Тиймээс одоогийн
бодлого, зарчмаа энэ чигээр нь
бариад явахад төсвийн алдагдал
тодорхой хэмжээнд буурахаар
харагдаж байна. Дэлхийн
бусад улсуудтай, ялангуяа
орлогын хэмжээгээр манайхтай

==
==
==
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ойролцоо улс орнуудтай төсвөө
харьцуулахад санхүүгийн
удирдлага доогуур үнэлгээ авч
байгаа. Тааруу үнэлгээ авахад
Засгийн газрын өрийн хэмжээ
нөлөөлж байна. Тус үзүүлэлт
2012 онтой харьцуулахад найм
дахин өссөн. Үүнээс харахад
Монгол Улсын гадаад өр 2016
оны эцсийн байдлаар 62 орчим
хувьтай байсан бол 2017 онд 74
хувь болж өссөн. Энэ бол ОУВСгаас тогтоодог жишиг үзүүлэлт.
Дэлхийн бусад улс орнуудтай
харьцуулахад энэ нь хоёр дахин
өндөр хэмжээ.
-Та энэ талаар өмнө нь на
рийн судалгаа хийж байсан уу.
Өрийн дарамт эдийн засагт
хэрхэн нөлөөлөх бол?
-Гадаад өрийн дарамт ба учирч
болох эрсдэл сэдвээр 2014 онд
судалгаа хийж байсан. Засгийн
газрын гадаад өрийн хэмжээ
нэмэгдэхэд эдийн засагт эерэг
өөрчлөлт илэрдэг. Гэхдээ энэ
нь 40 орчим хувь хүртлээ эерэг
нөлөөллийг авчирдаг. Харин 40
хувиас давчихвал эдийн засагт
өрийн дарамт хэлбэрээр сөрөг
нөлөө үзүүлдэг. Энэ үзүүлэлт
ойрол
цоогоор 79, 80 хувиас

давах юм бол хямралын хэмжээнд
хүрнэ гэсэн тооцоог 2012
онд гаргаж байсан. Одоогийн
нөхцөл байдлыг харахад гадаад
өрийн хэмжээ хямралын үеийнх
рүү нэлээд дөхөж байна гэсэн
дүгнэлтийг хийж болохоор байна.
Гадаад өрийн хэмжээ
•хямралын
үеийнх рүү
нэлээд дөхсөн.

санхүүжиж
•буйӨрөөр
төслүүдийн үр ашиг
тааруу байна.

Төсвийн тодотголоор
•нэмэлт
зардлууд гарч
ирэх эрсдэлтэй.

-Төсвийн орлого болон ДНБий өсөлтийн тооцооллыг хэр
бодитой гэж дүгнэж байна вэ?
-Сангийн яамны болон

Хөгжлийн банкны тооцооллыг
харахад ханшийн төсөөлөл
харьцангуй өөдрөг байна. Энэ
үзүүлэлтээс дүгнэж хэлэхэд,
биелэх магадлал харьцангуй
өндөр гэж хэлж болно. Тэгэхээр
ханш хэрхэн өөрчлөгдөхөөс
одоогийн өрийн дарамт ихсэх
үү, үгүй юу гэдэг маш тодорхой
харагдана. Чингис бондыг
гаргаж байхад төгрөгтэй харьцах
ам.долларын ханш 1330 байсан.
Харин одоо өссөн байгаа энэ
нөхцөлд өрийн дарамт тэр
хэмжээгээр нэмэгдэж байна. Энэ
оны байдлаар ханш харьцангуй
тогтвортой байгаа ч өрөө төлж,
Монголоос валют гарах үед
дарамт нэмэгдэхийг үгүйсгэхгүй.
Үндэсний аудитын газраас
гадаад өрийн удирдлагын талаар
дүгнэлт гаргасан. Үүнд гадаад
өрийн удирдлага хангалтгүй
байгааг дурдсан. Нөлөөлж байгаа
хүчин зүйл нь хариуцлагын
эргэх системгүй, бодлого
зарчмаа огт хэрэгжүүлдэггүй,
ханшийн эрсдэлийн удирдлага
байхгүйгээс болоод дарамт
нэмэгдэж байна. Дээрээс нь өрөөр
санхүүжиж байгаа төслүүдийн
үр ашиг тааруухан байгаа. Мөн
мэдээллийн ил тод байдал сул
гэсэн дүгнэлт гаргасан.
-ОУВС-гийн хөтөлбөрийн
хүрээнд гурван жилийн хуга
цаанд ойролцоогоор дөрвөн
тэрбум ам.доллартай тэнцэхүйц
хэмжээний санхүүжилт орж
ирнэ гэж тооцож байгаа. Энэ үед
өрийн удирдлагад юуг анхаарах
шаардлагатай вэ?
-Өрөөр санхүүжиж байгаа
төслүүд эргээд өгөөжөө өгдөг,
өрийг төлдөг санг бүрдүүлдэг
байх нь хамгийн чухал. Дээрээс
нь валютын нөөцийн асуудлууд
байгаа. Гадаад валютын албан
нөөцийн хэмжээг тогтвортой
хэмжээнд барих шаардлагатай.
Тэгэхээр төсөл хөтөлбөрүүд үр
ашигтай, санхүүгийн тооцоо
нь үндэслэлтэй эсэх нь чухал.
Ашиг, орлого өгдөг төслүүдийг
хэрэгжүүлэхгүй бол томоохон
мега төслүүд анхны төлөвлөж
байсан хугацаа нь сунасан жишээ
олон бий. Үүнийг дагаад төсвийн
тооцоолж байсан санхүүжилтийн
хэмжээ ч 2-3 дахин өсдөг жишиг
тогтоод байна. Тэгэхээр анхнаасаа
энэ тооцооллоо зөв хийж,
түүнийхээ дагуу хэрэгжүүлэхэд
анхаарах шаардлагатай.

Б.Баабар: Хойч үедээ итгэж, ирээдүйг өөдрөгөөр харж байна

тусдаг. Гэвч мэдээллийн тех
нологи, технологийн дэвшилтэй
хөл нийлүүлж буй залуус энэ
байдлыг сайжруулна гэдэгт итгэж
буйгаа оролцогчид хэлж байлаа.

“Нэпко паблишинг” компанийн
гүйцэтгэх захирал, нийтлэлч
Б.Баабар Монгол Улсын хөгжлийн
шийдэл нь шинэ үеийнхэн
гэдгийг онцоллоо. Тэрбээр

“Манай орон нүүдэлчний соёлоос
социализм, популизм хүртэл
хувьсан өөрчлөгдсөөр байна.
Би хойч үедээ итгэдэг болохоор
ирээдүйг өөдрөгөөр харж
байгаа” гэлээ. Харин “Дефакто”
институтын гүйцэтгэх захирал,
нийтлэлч Д.Жаргалсайхан “Төр,
хувийн хэвшил хоорондоо ил
тод, нээлттэй байхад АмЧам
Монголын бизнес уулзалт шиг
санал солилцох талбар чухал”
гэв. Тэрбээр Монголын хөгжлийг
тодорхойлох зүйл нь техно
логийн дэвшил, мэдээллийн
технологийн салбар гэж үзэж
буйгаа хуваалцлаа.

ТЭНЦЭЛ
2017.I-V

1.008.2

2018.I-V

-80.6
хамгийн их

алдагдалтай

2017.V

226.3
хамгийн их
ашигтай

» ҮНЭТ ЦААС

56

Хувь. Өнгөрсөн онд Монголын
хөрөнгийн биржийн нийт
арилжааны дийлэнхийг
Засгийн газрын үнэт цаас
эзэлж байсан бол энэ онд
хувьцаа давамгайлж байна.
2018 оны эхний таван сарын
байдлаар арилжааны 56
хувийг хувьцаа эзэлжээ. Он
гарснаас хойш Монголын
хөрөнгийн бирж дээр 59.7
тэрбум төгрөгийн, Монголын
үнэт цаасны биржид 220
орчим сая төгрөгийн арилжаа
явагдсан байна.
» ГАДААД ХУДАЛДАА

1.2

Тэрбум ам.доллар. Монгол
Улсын нийт импортын
35.7 хувийг ОХУ-ын бараа,
бүтээгдэхүүн эзэлж байна.
Манай улс өнгөрсөн онд ОХУаас 1.2 тэрбум ам.долларын
худалдан авалт хийжээ. Харин
манай улсын нийт экспортын
дөнгөж 1.1 хувь нь ОХУ руу
чиглэсэн. Тус улс 2017 онд
Монгол Улсаас 67.6 сая
ам.долларын импорт хийсэн
байна.
» УУЛ УУРХАЙ
Экспортын 95 хувийг
эрдэс бүтээгдэхүүн, нэхмэл
бүтээгдэхүүн, үнэт, хагас
үнэт чулуу, металл гоёлын
зүйл эзэлж байна. Харин
импортын 66.8 хувийг эрдэс
бүтээгдэхүүн, цахилгаан
хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэл
болон хүнсний бэлэн
бүтээгдэхүүний импорт
бүрдүүлж байна.

40.6

Тэрбум төгрөг. Төмөр замын
тээврийн салбарын орлого
энэ оны эхний таван сард
236.9 тэрбум төгрөг болж,
өмнөх оны мөн үеэс 40.6
тэрбум төгрөгөөр өсжээ. Энэ
нь өмнөх оны мөн үеэс 20.7
хувиар өссөн үзүүлэлт.
» АНУ

2.2

Хувь. Тус улсын эдийн засаг
2018 оны эхний улиралд
өмнөх оны мөн үеэс 2.2 хувиар
өслөө. Энэ нь өмнөх улирлаас
0.7 пунктээр буурсан дүн юм.

ВАЛЮТЫН ХАНШ

долларын санхүүжилт босгов

Э.Соёл
ЗГМ

2014.V

» ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
Монгол Улс махны
хэрэглээнийхээ 96.1
хувийг, төмсний 99.6 хувийг
дотоодоосоо хангадаг. Мөн
талхны 82 хувь, нарийн
ногооны 63, сүү болон сүүн
бүтээгдэхүүний 68.4 хувийг
үндэсний үйлдвэрлэгчдээс
худалдан авч байна.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

706.4 Erdene Resource Development 4.12 сая канад

Сүүлийн 5 жилийн тэнцэл

» ЗЭС
Лондоны үнэт металлын
биржид нэг тонн цэвэр зэс
7255 ам.долларын үнэтэй
байна. Тус түүхий эдийн үнэ
өнгөрсөн сард дунджаар
6825.5 ам.доллар байв.
Энэ нь өмнөх сараас 12.1
ам.доллараар буюу 0.2
хувиар буурсан дүн юм.
Харин жилийн өмнөхтэй
харьцуулбал 1234 ам.доллар
буюу 22.1 хувиар нэмэгдсэн
үзүүлэлт болсон.

» ДЭД БҮТЭЦ

УУЛЗАЛТ

Монгол дахь Америкийн
худал
дааны танхим (АмЧам
Монгол)-аас сар бүр бизнес
эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагч
нартай уулзалт зохион байгуулдаг.
Өчигдөр болсон уулзалтад бие
даасан судлаач, нийтлэлчид
оролцож, “Монгол Улсын хөгж
лийн шийдлүүд” сэдвээр санал
бодлоо солилцлоо. Уулзалтын үеэр
зарим оролцогч баян ядуугийн
ялгаа ихсэж, дунд давхаргын орон
зай багассанаас нийгмийн тэнцвэр
алдагдаж байгааг хөндсөн. Дундаж
давхаргынхны ихэнх нь нийтийн
салбарт ажилладаг учраас төсвийн
алдагдал тэдэнд хамгийн хүнд

ЗГМ ТОВЧХОН

Уул уурхайн Erdene Resource
Development компани Монгол
болон Торонтогийн хөрөнгийн
биржид олон нийтэд хувьцаагаа
санал болгоод буй. Тус компани

алтны төслүүдээ санхүүжүүлэхээр
Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээр
10,834,580 ширхэг хувьцааны нэгж
тус бүрийг 0.38 канад доллараар
үнэлэн хаалттай арилжаалсан нь
амжилттай боллоо. Erdene Resource
Development компани Торонтогийн
хөрөнгийн биржээс нийт 4.12
сая канад долларын санхүүжилт

босгоод байна. Энэхүү хаалттай
санхүүжилтийн хүрээнд нэмж
гаргасан үнэт цаасыг дөрвөн сарын
хугацаанд арилжаанд оруулахгүй
царцаах нөхцөлтэй аж.
Харин тус компанийн Монголын
хөрөнгийн биржээс хөрөнгө
босгох үйл явц маргааш дуусна.
Тус компани нийт дөрвөн сая

ширхэг энгийн хувьцааг 0.34
канад доллараар үнэлэн 1.3 сая
гаруй канад долларын хөрөнгө
босгохоор төлөвлөсөн. Эдгээр
хөрөнгийг компанийн 2019 он
хүртэлх үйл ажиллагаа болон
Баянхонгор аймаг дахь Алтан нар,
Баян хөндий төслүүдэд зарцуулах
юм.

АНУ-ын доллар

2,414.45

Евро		

2,847.60

Японы иен

21.88

ОХУ-ын рубль

38.48

БНХАУ-ын юань

377.10

БНСУ-ын вон

2.24
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Эдийн засаг

Сайн засаглалтай компани
илүү урт насалдаг

Хувийн компанийн
засаглалд эрс
шинэчлэл
үгүйлэгдэж байна
Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM

С.Батсайхан / ЗГМ©
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Төрийн өмчит компаниудын
засаглал ямар сул дорой байгааг
манай сонин өмнө нь нэг бус
удаа хөндөж байсан. Энэ удаад
хувийн өмчит компаниудын
засаглалд анхаарлаа хандууллаа.
Компанийн засаглалын 10
дахь удаагийн чуулганаар ч
уг асуудлыг хөндсөн юм. Тус
чуулганд зочин илтгэгчээр
оролцсон Олон улсын
санхүүгийн корпорацийн
Компанийн засаглалын хөгж
лийн хөтөлбөрийн тэргүүлэх
мэргэжилтэн Крис Разук
“Хувийн хэвшлийн тогтвортой
өсөлт компанийн засаглалаас
үлэмж шалтгаалдаг” хэмээн
өгүүлсэн юм. Тэрбээр “Компани
өөрийн засаглалаа сайжруулах
арга хэмжээг авснаар хөрөнгө
татах боломжоо дээшлүүлнэ.
Мөн үйл ажиллагааны үр дүн ч
сайжирна” гэв.
Азийн шинээр хөгжиж буй
зах зээлийн орнуудад хувийн
компанийн засаглал тулгамдсан
сорилтуудын нэг болоод байна.
Компанийн засаглалд тулгарч
буй нийтлэг сорилтд хараат бус
гишүүдийг томилох, нэгдмэл
сонирхолтой этгээдийн хэлцэл,
төрийн эзэмшил, гэр бүлийн
компани багтжээ. Санхүүгийн
зохицуулах хороонд 2017 оны
байдлаар 300 гаруй компани
бүртгэлтэй байгаагаас өмчийн
хэлбэрээр нь авч үзвэл 83
хувь нь хувийн өмчийх байна.
Хаалттай хувьцаат компаниуд
хөрөнгийн зах зээл рүү зүтгэх
нь сүүлийн үед нэмэгдэж буй.

Хороонд бүртгэлтэй хувьцаат компани, өмчийн хэлбэрээр
Төрийн

Төрийн өмчийн оролцоотой

Хувийн
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Тухайлбал, "Монгол базальт"
дотоодын хөрөнгийн зах

Хувийн хэвшлийн
•тогтвортой
өсөлт

компанийн засаглалаас
үлэмж шалтгаалдаг.
Компани засаглалаа
•сайжруулах
арга хэмжээг

авснаар хөрөнгө татах
боломжоо дээшлүүлнэ. Мөн
үйл ажиллагааны үр дүн ч
сайжирна.
Хөрөнгө оруулагчид хувь
•нийлүүлэх
компанийнхаа
засаглал болон санхүүгийн
үзүүлэлтийг илүү
чухалчилдаг.

СЗХ©

зээлд IPO хийж, анхдагч зах
зээлийн арилжааны захиалга нь
нийлүүлэлтээсээ гурав дахин
давсан. Тус компанийн хувьд
үйлдвэртээ шинэчлэл хийж
бүтээгдэхүүний нэр төрлөө
олшруулах, үйл ажиллагаагаа
өргөжүүлэх зорилгоор хувьцаагаа
олон нийтэд санал болгосон.
Компаниуд хөрөнгийн зах
зээлд гарахын тулд засаглалаа
сайжруулах оролдлогыг хийж
эхэлсэн. Ингэснээр компанийн
ТУЗ-д багагүй өөрчлөлт гарч, жил
болгон хувьцаа эзэмшигчидэдээ
үйл ажиллагаагаа тайлагнах
зэрэг засаглалын шинэ хэлбэр
компаниудад нэвтэрч байна.
Төрийн өмчит компаниудын
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
компанийн засаглалын үндсэн
зарчмаас гажих нь бий. Ялангуяа,
ил тод байдал ТУЗ-ийн түвшинд
алдагдах нь түгээмэл. Тэгвэл
зарим хувийн өмчит компаниуд
ч мөн адил тэдний алдааг давтаж,
жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн
эрх ашгийг зөрчих, компанийн
шийдвэр гаргалтад оролцоог нь

хумих зэрэг Компанийн тухай
хуулийг үл хэрэгсэх тохиолдол
гарсаар байна. Хөрөнгө
оруулагчид хувь нийлүүлэх
компанийнхаа засаглал болон
санхүүгийн үзүүлэлтийг илүү
чухалчилдаг. Гэвч дийлэнх
компани засаглалын үзүүлэлт нь
тааруугаас хөрөнгө оруулагчдын
анхаарлын гадна үлдэх тохиолдол
цөөнгүй. Үүнийг Компанийн
засаглалын ээлжит удаагийн
чуулганаар хэлэлцсэн юм.
Компанийн үйл ажиллагаа
тогтвортой, илүү урт хугацаанд
оршин тогтнох баталгаа нь сайн
засаглал гэдгийг Компанийн
засаглалын хөгжлийн төвийн
ТУЗ-ийн гишүүн Д.Байлыхүү
онцолсон юм. Монголын
үндэсний худалдаа, аж үйлд
вэрийн танхимын зүгээс тус
төвтэй хамтран “Топ 100” аж
ахуйн нэгжийн компанийн
засаглалын тулгамдсан асуудлыг
тодорхойлох зорилготой
судалгааг энэ оны дөрөвдүгээр
сард явуулжээ. Энэхүү судал
гаанд 58 компани оролцсон
байна. Судалгаанд хамрагдсан
компаниудын 84 хувь нь ТУЗтэй байжээ. Харин ТУЗ-гүй
компаниудын 44 хувь нь ТУЗтэй болох сонирхолтой байгаагаа
илэрхийлсэн байна. Цаашид
томоохон аж ахуйн нэгжүүд
засаглалаа сайжруулахад анхаарч
ажиллах шаардлагатай байгааг уг
судалгаанд дурджээ.
МҮХАҮТ-ын дарга М.Оюун
чимэг хувийн компа
ниудын
засаглалыг бэхжүүлэхэд тан
химын зүгээс тодорхой ажлуудыг
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж
байгааг дуулгасан юм. Манай
компаниуд хөрөнгө оруулалт
татахад засаглалын эмзэг байдал
багагүй саад тотгор болдог. Мөн
хөрөнгийн зах зээлд гарахад
өнөөх л засаглалын үзүүлэлтээс
болж бүдрэх, эсвэл илүү
өртөг ихтэй хөрөнгө оруулалт
олддог зэрэг нийтлэг бэрхшээл
тулгарсаар.

БАЙР СУУРЬ
КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ ЗӨВХӨН
ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДАД
ХАМААРАЛТАЙ АСУУДАЛ БИШ
Т.Цэнд-Аюуш /Компанийн засаглалын
хөгжлийн төвийн гүйцэтгэх захирал/
-Хувийн компаниуд засаглалаа сайжруулах
нь ямар ач холбогдолтойг юуны өмнө ойлгох
хэрэгтэй. Хүсэл, эрмэлзэл хамгаас чухал. Үүний
дараа
юу хийхээ төлөвлөж, холбогдох мэргэжлийн хүнээс
зөвлөгөө авах эсвэл засаглалын үнэлгээ хийлгэж болно. Эдгээр нь
хаалттай болон жижиг, дунд компанид хүртэл хамаатай. Урт удаан
хугацаанд компани оршин тогтнохын тулд засаглалаа сайжруулах
нь зүй ёсны шаардлага. Компанийн хөгжлийн дараагийн нэг үе
шат нь хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжих алхам. Энэхүү алхмыг
хийхийн өмнө засаглалаа шинэ түвшинд гаргах ёстой. Ингэснээр
үнэлгээ нь өсөж, хөрөнгө оруулагчдын итгэл тэр хэрээр нэмэгдэнэ.
Хувийн компаниудад нийтлэг нэг хандлага байгаа. Энэ нь тухайн
компанийн соёл, хандлага зөвхөн нэг хүнээс хамаарах явдал. Гэтэл
энэ байдал дэлхий нийтээр өөрчлөгдөж байна. Компанийн засаглал
зөвхөн хувьцаат компаниудад хамааралтай асуудал биш.

ХЯМД ӨРТГӨӨР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
ТАТАХ БОЛОМЖ БҮРДЭНЭ
Д.Даянбилгүүн /“БиДиСек” компанийн
гүйцэтгэх захирал/
-Ер нь бизнесээ өргөжүүлэх, компанийн
үйл ажиллагаагаа цаашид улам тэлэхийн
тулд хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжих
шаардлагатай болж байна. Үүнд хүрэхэд
компанийн засаглал чухал хэмжүүр болдог.
Өнөөдөр хувийн компаниуд засаглалаа сайжруулах талаар тодорхой
алхам хийх хэрэгтэй. Ингэснээр хямд өртгөөр хөрөнгө оруулалт татах
боломж бүрдэнэ. Нийгмийн хариуцлага энд хөндөгдөж таарна. Эрх
мэдлийн хэт төвлөрөл эргээд компанийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх
тал бий. Энэ болгоныг харгалзан үзэх учиртай. Нээлттэй, хаалттай,
гэр бүлийн зэрэг ямар ч төрлийн бүтэц, зохион байгуулалттай
байсан компанийн засаглалын үндсэн зарчмыг дагах ёстой. Өргөжиж
байгаа бизнесийн хувьд дан ганц гэр бүлийн хүрээнд удирдлагын
баг төвлөрнө гэдэг төдийлэн оновчтой биш. Компани хэдий чинээ
томрох тусам төдий чинээ илүү олон хүн ажиллах, үзэл бодлоо ч
олноороо уралдуулах хэрэгтэй болдог. Энэ хэрээр компанийн хөгжил
шат ахина гэсэн үг. Хувьцааны үнэ цэнэ ч өснө.

ОЛОН НИЙТИЙН ЭЗЭМШИЛ
НЭМЭГДЭХ ХЭРЭГТЭЙ
А.Мөнхбаясгалан /Монголын хөрөнгийн
биржийн Хяналт, зохицуулалтын газрын
дарга/
-Монголын компаниуд дотоодынхоо
зах зээлд хангалттай хөгжчихөөд байна.
Дараагийн алхам нь засаглалаа сайжруулах
явдал. Компанийн засаглалаа сайжруулахын
тулд нээлттэй хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжиж, хөрөнгө
оруулагчдынхаа өмнө үүрэг, хариуцлага хүлээх хэрэгтэй байна.
Компани өөрсдөө үйл ажиллагаандаа хөндлөнгийн хяналт тогтоож,
энэ нь бодлогоо зөв тодорхойлоход нөлөөлнө. Хөрөнгийн биржид
бүртгэлтэй компаниудын дийлэнх нь олон нийтэд нийт хувьцааныхаа
30-аас доошгүй хувийг эзэмшүүлсэн. Цаашид олон нийтийн
эзэмшлийн хувийг нэмэгдүүлэх шат дараатай арга хэмжээг авах
нь ч чухал.

ХАМГИЙН БАГАДАА 25 ХУВИА ОЛОН
НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХ НЬ ҮР
ДҮНТЭЙ
Б.Лхагвасүрэн /Санхүүгийн зохицуулах
хорооны Үнэт цаасны газрын дарга/
-Олон нийтийн компани болохоор
зорьж байгаа бол хамгийн багадаа нийт
хувьцааныхаа 25 хүртэлх хувийг хөрөнгө
оруулагчдад санал болгох хэрэгтэй. Ийм
шаардлагыг хорооны зүгээс өнгөрсөн хугацаанд компаниудад тавьж
ирсэн. Энэ нь жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах,
компанийн шийдвэр гаргалтад оролцоог нь нэмэгдүүлэх зэрэг ач
холбогдолтой. Гэр бүлийн компани хувьцааныхаа 15 хувийг олон
нийтэд санал болгох нь учир дутагдалтай. Зөвхөн нээлттэй компани
гэсэн нэр төдий байх нь эргээд жижиг хувьцаа эзэмшигчийн эрх
ашгийг хөнддөг. Тиймээс манайхаас 30 хувиар зогсохгүй хувьцаагаа
олон нийтэд санал болгох нь илүү үр дүнтэйг зөвлөж ирсэн.
Ингэснээр компанийн засаглал, ил тод байдалд дэвшил гарах учиртай.
Мөн хувьцаа эзэмшигчид өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалж, дуу
хоолойгоо компанийн удирдлагуудад хүргэх хэрэгтэй байна. Наад
зах нь, хуралдаа тогтмол оролцох нь чухал.

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТ:
АПУ ХК
620
600
580
560

ГОВЬ ХК

VI/2

Өдөр

0.40%

VI/7
Сар		

Xanadu Mines

VI/12
Жил

Австрали

23.5k
23k
22.5k
22k

VI/2

Өдөр

0.43%

VI/7

VI/12

Сар		

Erdene Resource Development

Өдөр

2.44%

Сар		

Жил

DOW JONES

S&P 500

0.023%

0.11%

VI/2
0.70%

VI/7

Торонто

Prophecy Development

VI/12

Сар		

Жил

Торонто

0.39
0.36
0.34

0.18
VI/12

10.1k
10k
9.9k
9.8k

Өдөр

0.20

V/26

СҮҮ ХК
224
222
220
218

Жил

0.22

V/22

ТАВАН ТОЛГОЙ ХК

V/22
Өдөр

V/26
10.96%

FTSE 100

0.36%

Сар		

VI/12

2.22%

VI/7

VI/12

Сар		

Rio Tinto

Жил

Австрали

2.96

85.79

2.83

84.35

2.70
V/22

Жил

VI/2

Өдөр

Өдөр

1.53%

V/26
Сар		

VI/12
Жил

82.91
V/22
Өдөр

V/26
0.89%

NIKKEI 225

TOPIX

SHANGHAI
COMPOSITE

HANG SENG

0.33%

0.33%

0.89%

0.13%

VI/12

Сар		

Жил

KOSPI

0.053%

