Энэ дугаарт
УЛС ТӨР

БОЛОВСРОЛ

15 нам, дөрвөн эвсэл
УИХ-ын сонгуульд оролцоно

ЭДИЙН ЗАСАГ

Онлайн сургалт бол бэрхшээл
биш боломж
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АЛТ

1,647.10
0.97%

ЗЭС

4,814.00
3.97%

~ ИРГЭН БАЯН БОЛ УЛС БАЯН ~

ТӨМРИЙН ХҮДЭР

НЕФТЬ

ЧИНГИС БОНД

600.00
0.00%

46.83
23.30%

102.56

ХУРАЛДАЙ БОНД

108.18

ГЭРЭГЭ БОНД

САМУРАЙ БОНД

102.38

103.39

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

ВОН

2773.00

390.84

35.72

2.25

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
сонгуулийг хойшлуулж,
төрийн удирдлагыг
төвлөрүүлэхийг
2
уриалав

Э.Ариунтунгалаг:
Дахиад 10 жил тууштай
хичээллэж, үр дүнг нь
үзмээр байна
14

ЗЭСИЙН УНАЛТ
ТӨСВИЙН АЛДАГДЛЫГ
ГҮНЗГИЙРҮҮЛНЭ
Дэлхийн эдийн засгийн уналт даамжирвал зэсийн баяжмал
үйлдвэрлэгч орнуудад энэ нь хүндээр тусна
8

Хан гүрэнд “дэлбээлж”
буй монгол сарнай

17

Өнөөдөр

-3°C
-17°C

Маргааш

1°C
-15°C

01326

#98

Амлалтыг
аудит биш
ард түмэн
хазаарлана

Гэрэл зургийг Ж.Гэрэлчулуун

Биатлон, цана хосолсон
бэлтгэлийн баазтай бол
өндөр түвшинд хөгжих
боломж их байна.

$14.7 тэрбум

Удай Котак,
Kotak Mahindra банкны
гүйцэтгэх захирал

7

Аливаа байгууллага
тохирсон стратеги
баримтлахаас гадна
гүйцэтгэлд нь сайтар
анхаарах нь хамгийн
чухал.
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

УЛС ТӨР

ЭШЛЭЛ

Д.Мөнх-Эрдэнэ
Засгийн газрын
Хууль эрх зүйн газрын
дарга асан, хуульч
-Үндсэн хуулийн өөрч
лөлтийг ирэх тавдугаар
сарын 25-наас
мөрдөх гэж байгаатай
холбогдуулан Засгийн
газар огцорч, Үндсэн
хуулийн дагуу шинээр
эмхлэн байгуулахаас
өөр аргагүй болж байна.
Учир нь Үндсэн хуулийн
нэмэлт, өөрчлөлтөөр
Засгийн газрыг эмхлэн
байгуулах буюу Ерөнхий
сайд, Засгийн газрын
гишүүдийг томилох,
чөлөөлөх зохицуулалтад
бүхэлдээ өөрчлөлт орсон.
Тухайлбал, хуучин Засгийн
газрын гишүүдийг УИХ
томилдог байсан бол шинэ
зохицуулалтаар УИХ,
Ерөнхийлөгчид танил
цуулснаар Ерөнхий сайд
өөрөө томилох, чөлөөлөх
болсон. Мөн Ерөнхий
сайд болон Засгийн
газрын дөрвөөс илүүгүй
гишүүн УИХ-ын гишүүний
албыг хашиж болохоор
Үндсэн хуульд заасан тул
давхар дээлтэй Засгийн
газрын гишүүдийг хуульд
нийцүүлэн чөлөөлөхөөс
өөр гарцгүй болж байна.

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга сонгуулийг
хойшлуулж, төрийн удирдлагыг
төвлөрүүлэхийг уриалав
Б.Сэлэнгэ, ЗГМ сонин

Е

“либерал хандлагатай” эдийн
засагт илүү хүндээр тусна гэсэн
зарим мэргэжилтний дүгнэлт
манай Монголд туйлын их
хамаатай.

рөнхийлөгч Х.Баттулга
зургаан зүйл бүхий
уриалгыг өчигдөр
орой гаргалаа. Тус
уриалгад:

ХЯМРАЛ ТҮҮХИЙ
ЭДЭЭ ЭКСПОРТЛОХ
БАРИМЖААТАЙ
ЭДИЙН ЗАСАГТ
ИЛҮҮ ХҮНДЭЭР
ТУСНА.

Нэг. Юуны өмнө улсын төсөвт
тодотгол хийж, сонгуульд
зориулсан болон тэвчиж болох
бүх зардлыг танаж, үүнээс
гарсан мөнгийг хямралын эсрэг
арга хэмжээнд зарцуулах.
Хоёр. Энэ удаагийн УИХ-ын

сонгуулийг хойшлуулж, түүнд
зарцуулах хөрөнгө мөнгийг
хэмнэх.

Гурав. Хямралын үед хамаг
хүндрэл бэрхшээлийг үүрэн
гарах үйлдвэр, аж ахуйн нэгж,
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг
дэмжих “Хямралын эсрэг”
тусгай сан бүрдүүлэх, түүнийг
зарцуулах дүрэм журам
боловсруулах.
Дөрөв. Нийт иргэд, ялангуяа

хүүхдийн амьжиргааны түв
шинг хэвээр хадгалах,
тэтгэх, ажилгүйдлийг бууруу
лах, түүнээс ирэх цохилтыг
зөөлрүүлэх, иргэдээ наад захын
хэрэгцээт зүйлсээр тасралтгүй
хангах арга хэмжээний
төлөвлөгөө боловсруулах.

Тав. Энэ асуудлыг Үндэсний
Аюулгүй байдлын Зөвлөлөөр
хэлэлцэж, хямралд бэлтгэж,
түүнийг даван туулах эрдэмтэн
мэргэжилтнээс бүрдсэн цомхон
бөгөөд чадварлаг комиссыг
(хороо) нэн яаралтай байгуулж,
ажлын төлөвлөгөө, хуваарь
гаргах.

ЗАСГИЙН ГАЗАР

ОУ-ын байгууллагуудаас санхүүгийн
дэмжлэг авна

ЦАР ТАХЛААС
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
ЗОРИЛГООР САНХҮҮГИЙН
ДЭМЖЛЭГ АВНА
Засгийн газар “COVID-19аас урьдчилан сэргийлэх,
хариу арга хэмжээ авах бэлэн
байдлыг хангах” төлөвлөгөөний
хүрээнд олон улсын санхүүгийн
байгууллагуудтай зээлийн
хэлэлцээр хийхээр төлөвлөж
байна. Дэлхийн банкнаас цар
тахлын халдвартай тэмцэхэд
зориулан
шаардлагатай
орнуудад 14 тэрбум ам.долларын
санхүүжилт олгохоор шийд
вэрлэсэн. Харин Монгол Улс
эрүүл мэндийн салбарт нэн
шаардлагатай эмнэлгийн тоног
төхөөрөмж авахад зориулж 26.9
сая ам.долларын санхүүжилтийн
хэлэлцээрийг хийх юм. Мөн Олон

Улсын хөгжлийн ассоцацитай
13.1 сая, Олон улсын сэргээн
босголт, хөгжлийн банктай
13.8 сая ам.долларын зээлийн
хэлэлцээр хийхээр төлөвлөжээ.

“БИОКОМБИНАТ”-ЫГ $57
САЯАР ШИНЭЧИЛНЭ
Унгар улсын Засгийн газартай
байгуулсан
Санхүүгийн
хамтын ажиллагааны ерөнхий
хөтөлбөрийн тухай хэлэлцээрийн
дагуу эл ажлыг гүйцэтгэхээр
болсон байна. Тус төслийн
хэлэлцээрийг УИХ-аас соёрхон
баталсан учраас Ерөнхий сайд
захирамж гарган тусгайлсан
зээлийн гэрээнд гарын үсэг
зурах эрхийг холбогдох хүмүүст
олгожээ. Биокомбинат УТҮГ-ыг
шинэчлэх төслийн төсөвт өртөг
57 сая ам.доллар байх юм.

ЖДҮ-ИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ
САНГААС ЗЭЭЛ ОЛГОХ
ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭВ

ЖДҮХС-гийн хөнгөлөлттэй
зээл олгох , сонгон шалгаруулах,
дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн
төлүүлэх, хяналт тавих журмыг
шинэчлэн батлав. Ингэхдээ
бичил, жижиг, дунд ангилалд
хамаарах зээлийн хэмжээг
шинэчлэн тогтоох, дамжуулан
зээлдүүлэх арилжааны банкинд
тавигдах шаардлагыг бууруулж,
өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх,
хороо, дэд хорооны гишүүнд
тавигдах шаардлагын жагсаалт
бий болгох, орон нутагт олгох
зээлийн хэмжээг нэмэх, зээлийн
мэдээллийн сан үүсгэх, эргэн
төлүүлэх, хяналт тавих үйл
ажиллагааны зохицуулалтыг
бий болгох зэрэг зохицуулалтыг
нарийвчлан боловсруулжээ. █

Гэрэл зургийг С.Батсайхан

Зургаа. Хямралын нөхцөлд
зохицуулан төрийн удирдлагыг
төвлөрүүлэх. Ташрамд
дурдахад, энэ бол дарангуйлал
огтхон ч биш, зайлшгүй авах
шаардлагатай арга хэмжээ юм.

“Энэ хямрал түүхий эдээ
экспортлох баримжаатай,

Коронавирусийн тахлын
эсрэг бид одоохондоо чамгүй
сайн тэмцэж байгаа боловч
үнэнийг хэлэхэд энэ арга
хэмжээнд асар их мөнгө урсгаж
байна. Нөхцөл байдал энэ
хэвээрээ удвал манай эдийн засаг
энэ их ачааллыг удаан даахгүй
нь ойлгомжтой. Үүний дээрээс
дэлхий даяар хямрал болж, эдийн
засгийн болон ложистик систем
эвдэрч, эрдэс баялаг, түүхий
эдийн эрэлт буурах аваас юу
болохыг төсөөлөхөд бэрх.
Иймээс Би Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийн хувьд улс
нийтээрээ гарцаагүй нүүрлэн
ирсэн даяар хямралд бэлтгэж,
түүнийг даван туулах цогц арга
хэмжээг яаралтай төлөвлөж,
хэрэгжүүлж эхлэх нь зүйтэй
хэмээн үзэж энэ уриалгыг гаргаж
байна” гэж тэрбээр уриалгадаа
дурдсан байна. █

СОНГУУЛЬ

15 нам, дөрвөн эвсэл
УИХ-ын сонгуульд
оролцоно

П.Батбөх, ЗГМ сонин

2020 оны УИХ-ын сонгуульд
оролцохоор нийт 15 нам,
дөрвөн эвсэл мөрийн
хөтөлбөрөө ирүүлснийг
Үндэсний аудитын газраас
мэдээллээ.
Тухайлбал, “Сахихтун
Үндсэн хуулийн эвсэл” “Та
бидний эвсэл”, “Шинэ эвсэл”,
“Электорат хөдөлгөөн”
гэсэн дөрвөн эвсэл мөрийн
хөтөлбөрөө ирүүлсэн бол
15 нам дангаар сонгуульд
орох аж. Ирэх сарын 25-ны
дотор Үндэсний аудитын
газар дээрх нам, эвслийн
мөрийн хөтөлбөрт гаргасан
дүгнэлтээ Сонгуулийн
ерөнхий хороонд хүргүүлсэн

байх ёстой. Дүгнэлт
гаргахдаа
намуудын
мөрийн хөтөлбөрөөрөө
дамжуулан иргэдэд өгч
буй амлалт нь УИХ-ын
сонгуулийн тухай хуульд
заасан хориглосон заалтад
хамаарах эсэхийг хянах
аж. Мөн улсын хөгжлийн
үзэл баримтлал, санхүүгийн
тодорхой эх үүсвэр шаардсан
арга хэмжээнүүд нь төсвийн
тогтвортой байдлын хуультай
нийцсэн эсэхийг хянах юм.
Харин хуульд нийцээгүй
гэсэн дүгнэлтийг ҮАГ-аас
гаргасан мөрийн хөтөлбөртэй
нам, эвслийг сонгуульд
оролцуулах
эсэхийг
Сонгуулийн ерөнхий хороо
шийдэх аж. █

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ
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Олимп
хойшлох нь
манай
тамирчдад
ашигтай
Л.Ундралбат: Илүү сайн
бэлдэх бололцоо гарлаа,
ашгүй дээ гэсэн шүү юм
бодоод сууж байна

Г.Баярсайхан, ЗГМ сонин

Б.Батбаяр
(Монголын чөлөөт бөхийн
холбооны ерөнхий нарийн
бичгийн дарга)
-Бид наймдугаар сарын эхэн
гэхэд тамирчдынхаа бэлтгэлийн
оргил үеийг тааруулахаар
бүх төлөвлөгөөгөө гаргасан.
Харин одоо энэ бүх төлөвлөлт
өөрчлөгдөнө гэсэн үг. Бас нэг
хэцүү юм гэвэл олимпын эрхийн
тэмцээнүүдийн тов тодорхойгүй
байгаа нь бидэнд хүндрэл
учруулж байна. Үүнээс гадна
тамирчдын сэтгэл зүйд илүү их
анхаарах шаардлагатай боллоо.
Нөгөөтэйгүүр, залуу тамирчид
илүү урт хугацаанд бэлдэж,
туршлага сууна гэдэг утгаараа
давуу талтай байж болно. Техник
тактик, бие бялдрын хувьд
засаж залруулах шаардлагуудаа
шийдэх боломж гарч байна.

Ирэх долдугаар сарын 24нөөс наймдугаар сарын 9-нд
Японы нийслэл Токиод болох
байсан зуны олимпын наадам
хойшиллоо. Мягмар гарагт
ОУОХ-ны ерөнхийлөгч Т.Бах

Японы Ерөнхий сайд Ш.Абэтэй
утсаар ярьсны дараа олимпыг
хойшлуулах тохиролцоонд
хүрсэн юм. Одоогоор олимп
хэзээ зохиогдох нь тодорхойгүй
ч 2021 оны зунаас хэтрүүлэхгүй
байхаар
тохиролцжээ.
Бусад спорт холбоод, ивээн

тэтгэгчидтэй тохиролцсоны
үндсэн дээр ОУОХ-ны гүйцэтгэх
зөвлөл эцсийн шийдийг гаргах
юм.
Олимпын наадам хойшлогдох
нь манай тамирчдад хэрхэн
нөлөөлөх бол. Энэ талаар
Монголын ТОП спортын

төлөөлөлтэй холбогдож, зарим
зүйлийг тодрууллаа. Холбоодын
төлөөллийн ихэнх нь олимпод
бэлтгэх дахин хэдэн сарын
хугацаа гарч ирж буй гэдэг
утгаараа амжилтад эерэгээр
нөлөөлнө гэж үзэж буйгаа
илэрхийлсэн юм.

Л.Ундралбат
(Буудлагын шигшээ багийн
ахлах дасгалжуулагч)
-Хөнгөн атлетик гэх мэт зуны
спортын тамирчдад энэ шийдвэр
хүнд тусах байх. Буудлагын спорт
бол өвөл, зуны аль ч цагт явагдаж
байдаг онцлогтой болохоор
бидэнд айхтар нөлөөлөхгүй.
Харин илүү сайн бэлдэх бололцоо
гарлаа, ашгүй дээ гэсэн шүү юм
бодоод сууж байна.
Энэ жил Европын хоёр, гурван
тэмцээн байсан юм. Гэхдээ олимп
Азид болох юм чинь Европын
тэмцээнд оролгүй өнжье гэж
шийдэж байлаа. Цагийн зөрүү
гаргах, замдаа ядарна гээд хэцүү л
дээ. Харин одоо олимп хойшилсон
болохоор Европын тэмцээнүүдэд
оролцоно гэж төлөвлөж байна. Энэ
мэтээр бэлтгэл сургуулилалтын
төлөвлөгөө өөрчлөгдөж байна. Ер
нь бидний бэлтгэл сайн байгаа.
Олимп хэдийд ч зохиогдсон
оролцоход бэлэн.

Ц.Батнасан
(Монголын боксын
холбооны ерөнхий нарийн
бичгийн дарга)
-Олимп хойшлохыг хэн хүсэх
вэ дээ. Үүнээс болоод зөндөө
асуудал үүсэж байна. Энэ олимпын
дараа боксоо орхино гэсэн хүн
байна, мэргэжилд гарахаар
төлөвлөсөн нь ч бий. Холбооны
зүгээс олимпын дараа нөөц багаа
шинэчлэх, ирэх дөрвөн жилийнхээ
циклийг эхлүүлэх гээд олон ажил
байсан ч энэ бүхэн хойшлохоос
аргагүй боллоо. Гэхдээ яах вэ,
дэлхий нийтээрээ ийм байгаа
болохоор дагахаас өөр аргагүй.
Ер нь яг хэзээ зохиогдох тов
гарсны дараа хийгдэх ажлууд
илүү тодорхой болох байх. Нарийн
тов тодорчихвол шийдэх зүйл их
байна. Мэдээж залуу тамирчид
туршлага сууж сайжрах давуу
талтай. Гэхдээ нас нь ахиж
буй ахмад тамирчдад муугаар
нөлөөлнө.

П.Ууганбаатар
(Монголын жүдогийн
холбооны ерөнхий нарийн
бичгийн дарга)
-Бидний хувьд тэмцээнээс
тэмцээний хооронд явсаар
байгаад үндсэн бэлтгэлээ хийх
зав гардаггүй байлаа. Харин
одоо тогтвор суурьшилтай,
багш
дасгалжуулагчдын
төлөвлөгөөний дагуу нэлээд
чамбай бэлдэх боломж гарч
ирж байна. Залуу тамирчдад
ч бас бэлтгэлээ сайжруулж,
туршлага суух боломж олдоно.
Одоохондоо яг хэзээ зохиогдох
нь тодорхойгүй учраас нарийн
төлөвлөгөө гаргахад амаргүй
байна. Хугацаа тодорхой
болчихвол нухацтай ярилцаж
байгаад бэлтгэл сургуулилалт,
оролцох тэмцээнийхээ төлөв
лөгөөг гаргана.

С.Тулга
(3х3 сагсан бөмбөгийн
шигшээ багийн ерөнхий
дасгалжуулагч)
-Олимп хойшлох нь бидэнд
айхтар нөлөөлөхгүй байх. Уг нь
манай эмэгтэй баг чимээгүй “битүү
морь” орж ирээд сенсаац тарих
боломжтой байсан. Дараа жил
болж хойшилбол улам л судлагдах
байх. Гэхдээ манай багт эерэгээр
нөлөөлнө гэж хэлнэ. Яагаад гэвэл,
манай эрэгтэй, эмэгтэй шигшээ
аль аль нь залуухан баг. Нэг жил
хойшилбол тэр хэрээр юм сурч,
туршлага сууна гэсэн үг. Харин нас
нь хөгширч байгаа зарим улсын
хувьд хойшлох тусам ашиггүй.
Уг нь манайхны бэлтгэл
тулчихсан, улам гоё болж байсан.
Ивээн тэтгэгчийн асуудлаа
шийдчихсэн, олимпын багийнхан
менежмент болон маркетингаа
маш сайн хийсэн. Харин одоо бүх
юм шинээр эхлэх болж байна. █

Дарханы зургаан сүмийг хаах
санал гаргажээ
Дархан-Уул аймгийн
онцгой комиссын 2020
оны гуравдугаар сарын
11-ний хурлаас гарсан
шийдвэрийн дагуу сүм
хийд, шашны үйл ажиллагаа
эрхэлдэг байгууллагуудын
үйл ажиллагаанд шалгалт
хийхээр болсон.
Дээрх үүргийн дагуу
ажлын хэсгийнхэн аймгийн
хэмжээнд үйл ажиллагаа
явуулдаг 33 сүм, хийдэд

шалгалт явуулж, зургаан
байгууллагын
тусгай
зөвшөөрлийг цуцлах саналыг
аймгийн ИТХ-д хүргүүлжээ. Яг
ямар саналаар зөвшөөрлийг
нь цуцлах болсныг ИТХ-ын
тэргүүлэгчдийн хурлын дараа
дэлгэрэнгүй мэдээлэх аж.
Дархан-Уул аймагт буддын
шашны зургаа, исламын
хоёр, христийн 25 сүм үйл
ажиллагаа явуулдаг юм
байна. █

“37-р точка” киноны төгсгөлийн ангийн нээлтийг
онлайнаар хийнэ
“Фантастик” продакшны бүтээл
“37-р точка” киноны төгсгөлийн
ангийн онлайн нээлтийг
дөрөвдүгээр сарын 6-нд хийх гэж
байна. Төгсгөлийн ангийг бүрэн
хэмжээний уран сайхны кино
хэлбэрээр бүтээсэн бөгөөд кино
театрт гаргахаар төлөвлөсөн ч
коронавирусийн халдварын
улмаас онлайн хэлбэрт шилжсэн
болохыг ерөнхий найруулагч
Б.Тамир хэлэв. Сүүлийн ангийг
үзэхийн тулд www.37tochka.

mn сайтаас тасалбар захиалж,
захиалгын кодоо skygo орж

баталгаажуулснаар хаанаас
ч үзэх боломжтой аж. Гэхдээ
кодоор захиалсан киногоо 24
цагийн дотор үзэх ёстой юм
байна.
“Бид төгсгөлийн ангийнхаа
нээлтийг хөл хорио тавигдсаны
дараа, намар хийхээр төлөвлөж
байсан. Гэвч үзэгчдээс нээлтээ
хурдан хийх хүсэлт их ирж байгаа
тул онлайнаар хүргэхээр болсон”
хэмээн Б.Тамир най
руулагч
тайлбарласан юм. █
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Татварын байгууллагын
анхааруулга татвараа нуух
нөхцөл рүү түлхэж байна
ААН илгээгээгүй байна гэсэн гомдол маш их ирдэг

|

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

Тусгаарлалтад байгаа
иргэдийг ажлаас
халахгүй байхыг хүслээ
ОХУ-аас 33 оюутан,
БНХАУ-д байгаа нүүрс
тээврийн жолоочдоо татаж
авах болсноо Улсын Онц
гой комиссын Шуурхай
штабаас ээлжит хэвлэлийн
хурал хийх үеэр ОБЕГ-ын
дэд дарга Б.Ууганбаяр
хэллээ. Мөн БНХАУ-аас

өнөөдөр тодорхой тооны
оношлуур, амны хаалт авах
юм. Түүнээс гадна тусгаарлах
байрнаас гарсан хүмүүсийг 14
хоног гэртээ байхыг зөвлөж
байгаа аж. Мөн тусгаарлалтын
хугацаанд ААН, төрийн
байгууллага ажлыг нь
зохицуулахыг хүсчээ. █

Халдвар илэрсэн
хүмүүсийн биеийн байдал
хэвийн байна
гурван хүний шинжилгээ
нээс коронавирус илрээ
гүй. Өнөөдрийн байдлаар
ХӨСҮТ-д 186 хүн тандалт
хян алт ад байна. Халдвар
илэрсэн өвчтнүүдийн биеийн
байдал тогтвортой байгаа”
гэж мэдэгдлээ. █

ЭМЯ-ний ээлжит хэв
лэлийн хурлын үеэр ХӨСҮТийн ерөн
х ий за хира л
Д.Нямхүү “Алтанбулагийн
боомтоор орж ирээд
Сэлэнгэ аймагт тусгаар
лагдсан хоёр, Орхон аймагт
тусгаарлагдсан нэг, нийт
Гэрэл зургийг Ж.Гэрэлчулуун

О.Даваасүрэн, ЗГМ сонин

И

ргэд худалдан
авалтын баримтаа
бүртгүүлсэн ч
аж ахуйн нэгж
илгээгээгүй,
үнийн дүн зөрүүтэй, эсвэл
зөвхөн сугалаанд оролцох эрхтэй
баримт байсан зэрэг гомдол
олон гардаг. Уг нь Татварын
ерөнхий газрын E-barimt аппыг ашиглан энэ мэт гомдол,
саналаа татварын байгууллагад
хүргүүлэн, шийдүүлэх боломжтой.
Гэвч иргэд уг апп-ын гомдол
санал хүлээн авах цэсэд өөрийн
гомдлоо бичээд илгээх үеэр “...
таныг харьяа татварын албанаас
дуудуулж тайлбар авахыг анхаарна
уу” гэсэн анхааруулга гарч ирдэг.
Энэ нь иргэдийг түвэгшээх,
дээрх зөрчлүүдийг мэдүүлэхгүй
өнгөрөөх нөхцөл руу шууд түлхдэг
юм. Тиймээс иргэд өргөдөл,
гомдлоо өгсний төлөө заавал
дуудагдаж, байцаагдахгүйгээр
асуудлыг шийдэх боломж бий
эсэхийг татварын улсын байцаагч
А.Наранцэцэгтэй холбогдон,
тодрууллаа.
-Зарим баримт аж ахуй нэгж
илгээгээгүй, үнийн дүн зөрүүтэй
гээд бүртгэгддэггүй. Мөн
е-баримт өгдөггүй үйлчилгээний

байгууллага ч цөөнгүй. Иргэд
энэ төрлийн гомдлоо хаана
хандаж, хэрхэн шийдвэрлүүлдэг
вэ?
-Үнийн дүн зөрүүтэй гэсэн
гомдлыг бид хүлээж аваад,
шийдвэрлэх боломжгүй. Харин
аж ахуйн нэгж илгээгээгүй гэсэн
тохиолдолд бүртгүүлсэн баримтаа
устгаад 32 оронтой дугаараар
дахин бүртгүүлэх боломжтой.
Гэхдээ иргэд англи үсгийг нь
буруу хийсэн тохиолдол заримдаа
гардаг. Хэрэв засагдахгүй
байвал харьяа дүүргийнхээ
Татварын хэлтэст хандах болон
1800-1288 дугаарт холбогдож,
гомдлоо бүртгүүлэн шийдүүлэх
боломжтой.
-Зөрчлөө шийдвэрлүүлэхээр
санал, гомдол гаргахад
зайлшгүй харьяа дүүргийнхээ
татварын хэлтэст өөрийн биеэр
ирж, тайлбар өгөхийг шаарддаг
юм билээ. Энэ нь ямар учиртай
вэ. Иргэдэд түвэггүй байдлаар
шийдвэрлэх боломжгүй юм уу?
-Өөрийн биеэр очоод, өргөдөл
гомдол гаргах нь хурдан хугацаанд
шийдвэрлэгдэнэ. Ирсэн гомдлыг
татварын байгууллага шалгаад,
засдаг. Мөн гомдол хүлээж авах
байцаагчтай гар утсаар холбогдон
санал гомдлоо мэдээлж болно.
Ингэс
н ээр өргөдөл, гомдол
хүлээж авах хуулийн дагуу 30

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

хоногийн дотор шийдвэрлэдэг
юм.
-Иргэдээс энэ төрлийн гомдол
санал хэр их ирдэг вэ?
-ААН илгээгээгүй байна гэсэн
гомдол маш их ирдэг. Өдөр
бүр янз бүрийн гомдол ирж,
шийдвэрлүүлдэг болохоор
хэчнээн гомдол шийдвэрлэгдэж
байгааг хэлэх боломжгүй.
-Зарим худалдаа үйлчил
гээний байгууллагын баримт
зөвхөн сугалаанд оролцох
эрхтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл,
буцаан олголт өгдөггүй. Энэ
ямар учиртай вэ. Мөн иргэд эд
гээр баримтыг хэрхэн ялгах вэ?
-Энэ асуудал дээр татвар
төлөгч, худалдан авагчид их
төөрөлддөг. Сугалааны дугаартай,
буцаан олголттой баримтыг
НӨАТ-ын суутган төлөгч газрууд
л олгодог. Өөрөөр хэлбэл, аж
ахуйн нэгж, иргэдийн жилийн
борлуулалтын орлого нь 50 сая
төгрөгт хүрсэн иргэн болон аж
ахуй нэгжээс авсан төлбөрийн
баримт нь буцаан олголтын хоёр
хувь болон сугалааны дугаар
бүхий баримт олгогдоно. Харин
жилийн орлого нь 50 сая төгрөгт
хүрээгүй, НӨАТ суутган төлөгч
биш бол худалдан авсан бараа
үйлчилгээнд олгогдсон төлбөрийн
баримт зөвхөн сугалаанд оролцох
боломжтой. █

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

ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА
Утас: 99903581
99903578
99907843

ЦАХИМ ХУВИЛБАР

Дэлхийн 197 улс, нутаг дэвсгэрт коронавирус
бүртгэгдээд байна
Халдвар
авсан хүний
нийт тоо

Нас барсан
хүний тоо

Одоо
халдвартай
байгаа
хүний тоо

№

Улс, бусад

1

БНХАУ

81,218

3,281

4,287

2

Итали

69,176

6,820

54,030

3

АНУ

54,867

782

53,707

4

Испани

42,058

2,991

35,273

5

Герман

32,991

159

29,542

“Чинээлэг малчин”
хөтөлбөр Хөвсгөл аймагт
хэрэгжинэ
“Чинээлэг малчин бойжуу
лах төв” ТББ малчдыг амьжир
гааны түвшинг дээшлүүлж,
бэлчээрийг хамгаалж, шил
жих хөдөлгөөнийг зогсоохоор
хөтөлбөрөө Хөвсгөл аймагт
хэрэгжүүлэхээр боллоо. Тус
аймаг 17 мянган малчин
өрхтэй, зургаан сая гаруй
толгой малтай. Мөн нийт
бэл
ч ээрийн 40 хувь нь
доройтсон бөгөөд хээлтэгч
мал цөөтэй аж. Тиймээс

ХАЯГ
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар
дүүрэг,
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө,
“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024

zgm.mn

Утас: 70103131,

ubinfo.mn

Факс: 70106065

“Хонь” дэд хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж, цөөн тооны
малаас хэрхэн ашиг олж,
малаа хэрхэн өсгөх зэрэг
бизнес загварыг заах аж.
Түүнчлэн шилмэл үүлдрийн
үржлийн хонин сүрэг бий
болгох ажлыг зохион
байгуулахаар төлөвлөжээ.
“Чинээлэг Малчин бойжуулах
төв” ТББ-цаашид 21 аймаг
330 суманд хүрч ажиллахаар
зорьж байгаа юм. █

ДУГААРЫН УДИРДАГЧ
Б.Энхжаргал
ТОДРУУЛГА & ЗАЛРУУЛГА
Уншигч та манай сонины мэдээ,
нийтлэл, сурвалжилгатай холбоотой
тодруулж, залруулах шаардлагатай санал,
хүсэлт байвал
› INFO@ZASAG.CO
Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй холбогдоно уу.
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Онлайн сургалт бол
бэрхшээл биш боломж
Багш нарын ачаалал ердийн үеийнхээс хэд дахин нэмэгдэж, нэг
цагийн хичээлд 1-2 өдрийг зарцуулж байна
Т.Намуун, ЗГМ сонин

К

оронавирусийн
х а л д в а р а а с
шалтгаалан Засгийн
газар хөл хорио
тогтоож, их дээд
сургууль болон ерөнхий боловсрол,
цэцэрлэгийн хичээлийг цахимд
шилжүүлсэн. Одоогийн байдлаар
дэлхийн 124 улс бүх шатны
боловсролын байгууллагын үйл
ажиллагааг зогсоож, 1,2 тэрбум
оюутан, сурагч хөл хорионд орсон
тул онлайнаар хичээллэж байна.
Гэвч манай улсын оюутнууд цахим
хичээл хангалтгүй байна хэмээн
санал хүсэлт илэрхийлж, төлбөрөө
буцаан олгохыг шаардаад буй.
“Дата их ашиглаж байна, интернэт
байхгүй, орон нутагт буй учраас
хэцүү байна, хичээл чанаргүй
заалаа” гэхчлэн янз бүрийн гомдол
илэрхийлж, төлбөрөө авна гэх
боловч өөрсдөөс шалтгаалах үүргээ
гүйцэтгэж, боломж бололцоог огт
эрэлхийлэх сэтгэлгүй, хэт амарчлах
сэтгэл зүйтэй болсон нь нийтлэг
ажиглагдаж эхэллээ.
Уг нь онлайн хичээл олон
улсад нэвтэрч, хэдийн үр
дүнтэй сургалтын систем гэдэг
нь батлагдсан. Найман настай
балчраас наян настай буурал
хүртэл хүссэн хэн ч бай гэрээсээ
дэлхийн хэмжээний боловсрол
эзэмшиж тогооч, урлаг судлаачаас
эхлээд хэдэн мянган төрлийн
мэргэжил, нарийн мэргэшлийн
хичээлүүдийг судалж байна.
Мөн оюутнуудад цаг зав, төлбөр,
ахуйн зардлуудаа хэмнэх боломж
олгохоос гадна өөрийгөө хөгжүүлэх
цаг олгодог сайн талтай. Онлайн
сургалт суралцагчаас бие даасан
байдал, хичээл зүтгэлийг илүүтэй
шаарддаг ч технологийн эрин
зуунд амьдарч буй, шинэ үеийн
залуусын хувьд эл асуудлыг
шийдвэрлэх, бэрхшээлийг
давуу тал болгож ашиглах бүрэн
боломжтой.
Оюутнууд сургууль, багш мөн
хувь хүний хандлага, суралцах
арга барил зэрэг олон зүйлээс
шалтгаалан харилцан адилгүй
байр суурьтай байна. Энэ талаар
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн
V курсийн оюутан Б.Цэндмаа “Багш
нар өөр өөр арга барилаар хичээлээ
ордог. Шууд холбогдож хичээлээ
орох арга үр дүнтэй санагдсан. Мөн
хоол, унааны мөнгө зарлагадахгүй
байгаа нь таалагдаж байгаа. Зарим
нэг хичээл дээр оюутан ойлгоогүй
зүйлээ багшаас асуух боломж
бага, хязгаарлагдмал байгаа нь сул
талтай. Гэхдээ онлайн сургалтыг
анх удаа туршиж, хэрэгжүүлж
байгаа гэхэд үр дүн сайн гэж

бодож байна. Ямар нэг ойлгоогүй
зүйлээ багшаас асууж мэдэхийн
зэрэгцээ өөрөө нэмэлт судалгаа
хийх шаардлага тулгарч байгаа
нь цаашдаа бидэнд хэрэгтэй”
хэмээсэн юм.
Харин Хүмүүнлэгийн ухааны их
сургуулийн Олон улсын харилцааны
III курсийн оюутан Б.Жаргалмаа
“Ердийн үеийнхээс маш их бие
даалт, даалгавар хийж байгаа. Анх
цахим сургалт төвөгтэй санагдаж
байсан ч арга барилаа олох юм бол
хэрэгжүүлэхэд болохгүй зүйлгүй
санагдсан. Төлбөрөө буцааж авах
хэмжээний асуудал үүссэн гэж
бодохгүй байна” гэж ярилаа.
БАГШ НАРЫН АЧААЛАЛ
ЕРДИЙН ҮЕИЙНХЭЭС ХЭД
ДАХИН НЭМЭГДЖЭЭ
Манай улсад эмч, багш зэрэг
хамгийн чухал хэрэгцээтэй
мэргэжлүүд дэлхийн дунджаас
хэд дахин бага цалин авдаг нь
нууц биш. Нэг жишээ дурдахад,
зөвхөн МУИС-д долоо хоногт
700 орчим багш 4800 гаруй цахим
хичээл бэлтгэж байна. Багш нар
гэрээсээ ажиллах нэрийн дор
оюутан нэг бүрийн санал хүсэлт,
асуултад хариулах, даалгавар
шалгах, цахим системд зориулж
хичээлийн хөтөлбөр бэлтгэх гээд
нөр их ажилд дарагдаж буй.
Тухайлбал,
“МУИС-ийн
Бизнесийн сургуулийн Маркетинг,
худалдааны тэнхимийн багш
Б.Угтахжаргал “Сургалтын үйл
ажиллагаа цахимд шилжихээр
болж, бид хэдхэн өдрийн дотор
онлайн контент үйлдвэрлэгч
болсон. Танхимын сургалтаар
суралцаж ирсэн оюутнуудын хувьд
ч гэсэн дасан зохицохтой холбоотой
стресс байсан гэж бодож байна.
Бидний аль аль тал энэ нөхцөл
байдалд бэлэн байгаагүй. Энгийн
нэг цаг 30 минутын хичээлд
лекцийн материалаа цахим
хичээлд зориулан шинэчлэх,
видео хэлбэрт оруулах, аль
нэг платформд байршуулах,
хичээлд тохирсон даалгавар
боловсруулах, оюутан бүрийн
даалгаврыг шалгах, хариу өгөх,
ирц бүртгэх, дүгнэх гэх зэргээр
1-2 өдрийг зарцуулж байна.
Хичээлийн материалаа хуучин
байдлаар нь оюутнуудад өгвөл
бидэнд хялбар ч эргээд оюутны
сэтгэл ханамж, хүлээлтэд
нийцэхгүй цаашлаад сургалтын
үйл ажиллагааны чанар, агуулга,
сургалтын төлбөр, сургуулийн
нэр хүнд, үйл ажиллагаатай
шууд холбогдох тул хичээхээс
өөр замгүй. Нөгөө талд онлайн
сургалтын үед даалгавраа багаар
гүйцэтгэх боломжгүй учраас нэг

Гэрэл зургийг С.Батсайхан

ОНЛАЙН СУРГАЛТ
СУРАЛЦАГЧААС БИЕ
ДААСАН БАЙДАЛ,
ХИЧЭЭЛ ЗҮТГЭЛИЙГ
ИЛҮҮТЭЙ ШААРДДАГ
Ч ТЕХНОЛОГИЙН
ЭРИН ЗУУНД
АМЬДАРЧ БУЙ, ШИНЭ
ҮЕИЙН ЗАЛУУСЫН
ХУВЬД ЭЛ АСУУДЛЫГ
ШИЙДВЭРЛЭХ,
БЭРХШЭЭЛИЙГ
ДАВУУ ТАЛ БОЛГОЖ
АШИГЛАХ БҮРЭН
БОЛОМЖТОЙ.
оюутанд ирэх даалгаврын давтамж
нэмэгдэх, амьд харилцаа байхгүй
байх, эргэх холбоо сулрах, дүнгээ
тухай бүрд нь мэдэх боломжгүй
байх, цахим системээ бүрэн
ашиглаж чадахгүй байх, дата
болон компьютер ашиглах нөхцөл
бага байх зэрэг нь оюутнуудад
бэрхшээлтэй байсан болов уу.
Сургалтын үйл ажиллагаа нэг
талаас багш, нөгөө талаас оюутны
оролцоог шаарддаг. Тиймээс
оюутнууд маань үүссэн нөхцөл
байдлыг бодитоор ойлгож,

хичээлдээ бүрэн, идэвхтэй
хамрагдаарай гэж хэлмээр байна.
Багш болон сургуулийн зүгээс
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд
Gmobile, Skytel -ийн дугаараар
сургуулийн сиси системд үнэгүй
нэвтрэх, оюутны байрны төлбөр,
хичээл цуцлалт, даалгаврын
хугацаанд уян хатан хандах зэргээр
ажиллаж байна” гэж ярилаа.
МОНГОЛЫН ОЮУТНУУД
ХАЛАМЖ ХҮСЭХДЭЭ ХАМГИЙН
САЙН
Ер нь төрөөс халамж, тэтгэмж,
тусламж хамгийн их шаарддаг
нэг бүлэг нь оюутнууд гэдгийг
энэ жишээнээс харж болно.
“Оюутнуудад 70 мянган төгрөг
олго, төлбөр бууруул, дата
үнэгүй болго, автобусанд үнэгүй
явуул” гэж тэд л гоншигноно.
Тэр байтугай сонгууль, нийтийг
хамарсан жагсаал цуглаанд хэдэн
төгрөгөөр өөрийгөө “худалдах”
нь ч бий. Дээр нь тэд дэлхийд
хамгийн хямд үнээр боловсрол
эзэмшиж байна. Лекцийн үеэр
унтах, хоцрох, таслах, багшийн
өгсөн бие даалтыг цагийг нь тулган
хийх, хариуцлагагүй байдлынхаа
төлөө ямар нэгэн шалтгаар дүн
гуйх нь монгол оюутнуудын
нийтлэг үзэгдэл. Жилдээ ердөө

2-5 сая төгрөгийн төлбөр төлж,
дээд боловсрол эзэмшиж байгаа
тэднийг гадаадад боловсрол
эзэмшиж буй үе тэнгийнх нь
залуустай харьцуулахын ч аргагүй.
Хичээл сургуулийн байранд
болон онлайнаар явагдах
аль ч тохиолдолд багш нар
хөтөлбөрийн дагуу хичээлээ зааж,
сургуулийн захиргаа ажиллаж,
сургууль урсгал зардлууд
төлөх нь ойлгомжтойгоос хойш
оюутнууд төлсөн төлбөрөө
буцааж нэхэх эрхгүй. Харин ч их,
дээд сургуулиуд төлбөрөө нэмж,
босгоо өндөр болгох замаар
цензур тогтоож, багш нарын
цалинг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.
Дээд боловсрол бол бүх нийтийн
заавал эзэмших ёстой боловсрол
биш. Эдийн засаг элгээрээ
хэвтэх аюул нүүрлэж, аж ахуйн
нэгжүүдийн 33 хувь нь ажилчдаа
цомхотгоод буй энэ хэцүү үед
оюутнуудын төлбөрийг буцаан
олговол хэдэн мянган багш
нарын цалин хөлс, ажлын байрны
асуудал хурцаар хөндөгдөх нь
гарцаагүй. Манай улсын хувьд
онлайн сургалтын систем хүчээр
нэвтэрсэн энэ явдал цаашид
цахим сургалтыг хөгжүүлэх, улам
чанаржуулах боломж болох нь
дамжиггүй.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам нь Цөлжилт, газрын доройтлын хор хөнөөл, түүнтэй тэмцэх
арга аргачлалын талаар медиа контент бэлтгэх -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний
гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг
урьж байна.
1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Иргэд олон нийт рүү хандсан цөлжилт, газрын доройтлын талаар
ойлголт мэдээлэл өгөх, сэдэлжүүлэх зорилгоор видео, шторкыг бэлтгэх, сурталчилах зэрэг болно.
2. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг
(нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх
мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн
хэлбэрээр оролцож болно.
3. Зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан
авах тухай хууль”-ийн 14-16 дугаар зүйлд дурьдсан шаардлагыг хангасан байна.
4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Төрийн худалдан авах
ажиллагааны систем (www.tender.gov.mn)-д цахим хэлбэрээр 2020 оны 04 дүгээр сарын 03-ны 14
цагаас өмнө ирүүлнэ үү
Монгол улс, Улаанбаатар хот -15160 Нэгдсэн Үндэсний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр,
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Байгаль орчны үнэлгээ, аудитын хэлтэс
3-р давхар 311 тоот өрөө Утас 266426
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

Короновирусийн
шинжилгээг роботоор
хийлгэнэ

АНУ-ын технологийн
компани, тэрбумтнууд
вирусийн эсрэг тэмцэлд
Эмнэлгүүдийг хиймэл амьсгалын аппаратаар хангах хөдөлгөөн АНУ даяар өрнөж байна

О. Мишээл, ЗГМ сонин

Э

мнэлгийн ажилт
нуудад нэн шаард
лагатай зор иу
лалтын амны маск
дэлхийн
олон
оронд хомсдож болзошгүй
хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл
болж хувирлаа. Төлбөрийн чад
вартай байх нь энэхүү чухал
хамгаалалтын хэрэгслийг шуур
хай олж авах баталгаа биш.
АНУ-ын Intel корпорац корона
вирусийн халдварт нэн түрүү
өртөх эрсдэлтэй эмнэлгийн
байгууллагуудын хэрэгцээнд
зориулан нэг сая гаруй ширхэг
зориулалтын амны маскийг
нөөцөөсөө гаргахаар боллоо.
Intel нь коронавирусийн халд
варыг тогтоон барих дэлхий
нийтийн хүчин чармайлтад хувь
нэмэр болгон бүр нэгдүгээр
сард олон улсын Улаан загалмай
байгууллагад нэг сая ам.доллар
хандивласан юм. Энэ удаад тус
компани маск, бээлий зэрэг
хувийн хамгаалалтын хэрэгслийг
АНУ-ын эрүүл мэндийн байгуул
лагад үнэ төлбөргүй нийлүүлэхээр
шийдлээ.
Intel зэрэг хагас дамжуулагч
чип үйлдвэрлэдэг компаниудын
үйлдвэрлэлийн процесс цэвэр,
хэт цэвэр ажлын орчин шаарддаг.
Хамгийн өчүүхэн гаднын биет
нэвтрэх тохиолдолд ч компьютер
чип ажиллагаагүй болгох аюултай
учраас хагас дамжуулагч
чипийн үйлдвэрт ажиллагсад
“чандган өмсгөл” хэмээх хувийн

хамгаалалтын хувцас өмсөж
ажилладаг төдийгүй технологийн
нарийн процесс явагддаг тусгай
өрөөнд амьсгалын аппараттай
нэвтэрдэг юм.
Хагас дамжуулагч бүтээг
дэхүүний үйлдвэрт ашигладаг
зарим хувцас хэрэгслийг халд
вараас сэргийлэх үүднээс
эмнэлгийн байгууллагад ашиглах
боломжтой байдаг нь дээрх
хандив өргөх шалтгаан болжээ.

INTEL-ИЙН ЗЭРЭГЦЭЭ
FACEBOOK, APPLE
КОМПАН АНУЫН ЭМНЭЛГИЙН
БАЙГУУЛЛАГУУДАД
ХАМГААЛАЛТЫН
ХЭРЭГСЭЛ, АМНЫ
МАСК ХАНДИВЛАЖ
БАЙНА.

Intel-ийн зэрэгцээ Facebook,
Apple компани АНУ-ын эмнэлгийн
байгууллагуудад хамгаалалтын
хэрэгсэл, амны маск хандивлаж
байна. Нийт хоёр сая ширхэг
амны хаалт хандивлахаар болсон
Apple-ийн жишгээр бизнесийн
байгууллагууд бэлэн нөөцөө
эмнэлгийн байгууллагуудад
хандив өргөхийг АНУ-ын дэд
ерөнхийлөгч Майкл Пенс өнгөр
сөн бямба гарагт уриалсан юм.
БНХАУ-ын интернэт худалдааны
Alibaba Group-ийг үндэслэгч Жэк
Ма ч амны маскийг дэлхийн олон
оронд онгоцоор хүргэж байгаа.

Хиймэл амьсгалын аппаратын
хомсдол нүүрлэж буйг анхаа
руулсан Нью-Йоркийн захираг
чийн анхааруулга эмнэлгүүдийг
энэхүү шаардлагатай төхөө
рөмжөөр хангах хөдөлгөөн АНУ
даяар дэгдэхэд хүргэлээ. Кали
форнийн тэрбумтан Илон Маск
БНХАУ-аас энэхүү аппаратыг
1255 ширхгийг худалдан авч,
юун түрүүн өөрийн муж улсын
эмнэлгүүдэд хандивлахаа зарлав.
Илон Маск саяхан болтол
коронавирус иргэдийн ихэнхэд
ноцтой аюул учруулахгүй гэсэн
бодолтой байсан төдийгүй
Калифорни дахь Tesla-гийн
үйлдвэрүүдийг түр хаах саналыг
эсэргүүцэж байсан юм. Байр
суурь нь өөрчлөгдсөн тэрбумтан
Tesla-гийн үйлдвэрүүдийн хүчин
чадалд тулгуурлан амьсгалын
аппарат үйлдвэрлэх боломжтойг
тайлбарлав.
Өдгөө Калифорнийн техно
логийн зургаан компани эмнэл
гийн нэг удаагийн хэрэглээний
өмсгөл үйлдвэрлэхэд зориулан
үйлдвэрээ өөрчлөөд буйн зэрэг
цээ 25 компани гурван хэмжээст
хэвлэлийн аргаар эмнэлгийн
респиратор үйлдвэрлэхэд бэлнээ
мэдэгдээд байна. Технологийн
компаниудын математик загварч
лалаас үзвэл, Калифорни муж
улс короновирустэй үр дүнтэй
тэмцэхийн тулд эмнэлгийн 50
мянган ор нэмэх шаардлагатай.
Тахалтай тэмцэж буй эмнэлгийн
ажилтнуудад нэг тэрбумаас
доошгүй нэг удаагийн бээлий,
500 сая амны маск хэрэгтэй.

Испани улс коронавирусийн
шуурхай шинжилгээ авах
процессыг автоматжуулахын
тулд робот парктай болохоор
төлөвлөж байна. Цар тахлын
халдварыг хязгаарлан тогтоох
тэмцэлд шуурхай шинжил
гээ чухал үүрэгтэй ч эмнэл
гийн ажилт
нууд вирусээр
халдварлах эрсдэл өндөр. Тус
улсад халдварын улмаас эмч,
эмнэлгийн ажилтны хомсдол
хэдийн нүүрлэж эхэллээ.
Испанид коронавирусийн
халдвартай гэж онош
логдсон 35,000 хүнээс 12
орчим хувь нь эрүүлийг хам
гаалах салбарын ажилтнууд
байгаа юм.
Шинжилгээ авах ажлыг
роботод даатгаснаар вирус

халдах эрсдэл эрс буурна.
Мөн Испанид нэг өдөрт
авах шинжилгээний тоо
одоогийнхоос дөрөв дахин
нэмэгдэж 15,000-20,000 ор
чим болно.
Вирусийн шинжилгээг
автоматжуулах төлөвлөгөө
хэдийн бэлэн болсныг Мад
рид дахь Карлос III-ийн
эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн
захирал Рейчел Йотти бямба
гарагт болсон эрүүл мэндийн
яамны хэвлэлийн хурал
дээр мэдэгдсэн юм. Тус
улс өдөртөө 80,000 хүртэл
шинжилгээ гүйцэтгэх боломж
бүрдүүлэх дөрвөн ширхэг
роботыг тун ойрын хугацаанд
ашиглалтад оруулахаар
төлөвлөж байна.

Хятадын операторууд 15
сая үйлчлүүлэгчээ алдлаа

Коронавирусийн цар
тахлын улмаас Хятадад
үүсээд буй хямрал улс орны
амин чухал үйлчилгээний
салбарт хүртэл цохилт
болов. Цар тахал улс орны
ажил хэргийн идэвхийг
бууруулсантай уялдан
идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоо
мэдэгдэм буурсныг Хятадын
үүрэн холбооны операторууд
тооцооллоо.
Үүрэн холбооны үйлчил
гээгээр дэлхийд тэргүүлэгч
оператор China Mobile Ltd
санхүүгийн үзүүлэлтээ сар
тутам тайлагнадаг болсон
2000 оноос хойш анх удаа
сөрөг статистиктай гарав. Энэ
оны эхний хоёр сард China
Mobile-аар үйлчлүүлэгчдийн
тоо найман сая орчмоор

буурчээ. Тус улсын өөр нэг
тэргүүлэх оператор China Telecom Corp-ын захиалагчийн
тоо мөн хугацаанд 5.6 саяар,
China Unicorn Hong Kong Ltdгийн 1.2 саяар цөөрлөө.
Хятад орны нүүдлийн
ажиллагсад
билгийн
тооллын сар шинийн баяраас
хойш хөл хорионы улмаас
хуучин ажилдаа эргэж очих
боломжгүй болсон нь үүрэн
холбооны хэрэглэгчийн тоо
цөөрөхөд нөлөөлсөн нэг
шалтгаан хэмээн операторууд
үзэж байна.
Хэрэглэгч буурсан нь нийт
1.6 тэрбум захиалагчтай
Хятадын тэргүүлэх гурван
операторын бизнест ноцтой
нөлөөлж чадахгүй хэмээн
шинжээчид тайлбарлав.
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НИЙТЛЭЛЧИЙН БУЛАН

Э.Батцэцэг, ЗГМ сонин

П

Амлалтыг аудит биш
ард түмэн хазаарлана

мөрийн хөтөлбөрийн “бөөсийг
түүж”, санхүүгийн тооцоо нь
амьдралаас хальсан, Төсвийн
тогтвортой байдлын тухай
хуулийг “эвдсэн” зарим хэсэгт
хатуурхсан болоод өнгөрөх
биз. Харин ард түмэн, сонгогч
та бид амаа авч дахидаг морь
шиг хадуурсан эдгээр амлалтыг
хазаарлаж чадна. Өнгөрсөн
долоон сонгуульд танин мэдэж,
суралцаж, хашир суусан олон
нийтийг одоо утоп амлалтаар
хуурч дөнгөхгүй.
Технологийн хөгжлийг дагаад

опулизмаар
бялуурсан мөрийн
хөтөлбөрийн ам
лалт энэ өдрүүдийн
трэнд болж байна.
Дөрөвдүгээр сарын нэгэн гэхэд
сонгуульд өрсөлдөх намууд
Өнгөрсөн хугацаанд жилд ердөө гурван ам.доллараар дөнгөн данган өсгөсөн дундаж
мөрийн хөтөлбөрөө аудитаар
цалинг таван саяд хүргэх шидтэн байх уу
хянуулж, Сонгуулийн ерөнхий
хороонд өгсөн байх учиртай.
Тэгвэл энэ өдөр нь бие биенээ
хуурч, дөнгөдөг “инээдмийн
баяр”-тай давхцаж тохиох нь хувь
заяаны шоглоом гэлтэй. Учир
нь намууд энэ жилийн мөрийн
НИЙГЭМ
хөтөлбөртөө урд урдынхаас
ӨӨРЧЛӨГДӨЖ,
илүүтэй тохуурхал агуулжээ.
ХҮН ХӨГЖДӨГИЙГ
Нийгмийн даатгал төлдөг
МЭДРЭЭГҮЙ ДЭЭРХ
хүн орон сууц авахад цемент
АМЛАЛТУУДААРАА
арматурын өртгийг тэглэхээс
эхэлсэн амлалт өрх бүрийг үнэгүй
ЗЭВСЭГЛЭЭД
байраар хангах хүртлээ өндрөө
СОНГУУЛЬД
авч, гурван саяас эхлэн дуудсан
ОРОЛЦОХООР
цалингийн хэмжээ таван сая
ШИЙДСЭН
болж, 30 тэрбум ам.долларын
УЛСТӨРЧДИЙН
улсын өрийг хамгийн баян 30
АМЫГ ОДОО
гэр бүлээр төлүүлэн, стратегийн
ордуудыг иргэдэд өмчлүүлнэ
ҮНДЭСНИЙ
гэх мэтээр хөврөв. Үүгээрээ
АУДИТЫН ГАЗАР
сонгогчдын саналыг авч чадна
ХАЗААРЛАНА ГЭХ
гэж тооцоо судалгаа хийсэн
ХҮЛЭЭЛТ БАЙНА.
гэнэ. Эрх баригч, сөрөг хүчин,
парламентад суудалтай намуудын
аппарат биднийг судлаад санаанд
малчны хотоос ч мэдээллийг олон
нь багтамгүй цалин хөлс, үнэгүй
талаас авч чаддаг болсон, гэр
байр өгнө гэчихэд “тас” гэж хөлсийг шилжү үлвэл 432 эмзэг цэг нь орон сууцны асуудал шаа болдоггүй тогтолцоог хорооллын захын нэг дэлгүүрийн
ам.доллар болно. Хэдийгээр гэдэг нь ойлгомжтой. Гэхдээ тэд эрэлхийлж суугаа.
ойлгожээ.
худалдагч ч төсөв, мөнгөний
Зүүний чиглэлийн МАН, түү дөрвөн жилийн хугацаанд 339 МАХН-ыг сонгосноор үнэгүй
Нийгэм өөрчлөгдөж, хүн бодлогыг гадарладаг болчихсон
дөгийг мэдрээгүй дээрх үед арай л доромжилсон
нээс салбарласан МАХН-ын поп мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байранд орох буюу МАН-ыг хөгж
амлалтууд дүүрч гэхэд баруун ч валютаар тооцоход 12-хон сонгоод нийгмийн даатгалаа амла лт у удаар зэвсэглээд амлалт зарласнаа улстөрчид
төвийн үзэлтэй Ард
ч илсан ам.доллараар өссөн байна. Жилд үзүүлж, байрныхаа ихэнх өртгийг сонгуульд оролцохоор шийд өөрсдөө ч мэдэж байгаа. Ямар
нам даанч яав даа. Өнөөдрийн гурван ам.доллараар нэмэгдсэн тэглүүлчихнэ гэдэгт итгэхгүй. сэн улстөрчдийн амыг одоо ч хамаагүй үнээр, хэний ч
цалингийн доод хэмжээ 420 цалинтай иргэд ирэх дөрвөн Харин ажилтай орлоготой, Үндэсний аудитын газар өмнө гутамшгаа дэлгээд, амаа
мянган төгрөг. Гэтэл үүнийг ирэх жилд ямар ид шидээр сард таван эрүүл мэндийн үйлчилгээгээ хазаарлана гэх хүлээлт байна. үмхийртэл худлаа ярьсаар төр
дөрвөн жилд гурван сая төгрөгт сая төгрөг аваад хэвтэж байхаа чирэгдэлгүй авдаг, үр хүүхдэдээ Гэвч эрх баригчдын томилсон барих эрхийг атгалцахын төлөө
хүргэнэ гэдгээ нэр цэвэр үлдсэн төсөөлж ч чадахгүй байна.
чанартай боловсрол олгодог дарга, албан тушаалтнууд уралдахаар улайран зэхэж
ганц гишүүнээрээ хэлүүлэхэд нь
Өнгөрсөн сонг у улиудын нийгмийг хүсэж байгаа. Иргэн эзнийхээ өөдөөс эсэргүүцэл байна. Тэдэнд тохирсон хариуг
ой гутах багадав. 2008 онд уул амлалтад орон сууцны асуудлыг бүр тэгш боломж эдэлж, үзүүлж, мөрийн хөтөлбөрийг нь өгөхөө сонгогчид мэднэ. Харин
уурхайн орлогоос “Эрдэнийн байнга хөндөж ирсэн. “Байранд шударга орчинд жижиг дунд нь тамгалахаас татгалзаж утопчидын оронд дугуйлчих
хувь” болгож иргэн бүрт нэг орох дараагийн айл нь танайх” бизнес эрхлээд ирээдүйгээ чадахгүй. Харин сөрөг хүчин эрүүл сэтгэхүйтэй, эвдрээгүй эх
сая төгрөг өгнө гэх амлалтыг гэх бичигтэй нэр дэвшигчдийн өөрийн гараар бүтээхэд ту хийгээд жижиг намуудын орончид хаана байна...
мөн л Ардчилсан
зурагт хуудас одоо ч
нам тү
рүүлж дон
“чанараа алдаагүй”
Эрх баригч,
годсон. Эхний дуу
ха дга лагдсаар
сөрөг хүчин,
намжаагүй байхад
байна. 2008 онд
парламентад
МАХН (одоогийн
Баянзүрх дүүрэгт
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам нь “Монгол орны газрын доройтол, цөлжилтийн атлас
суудалтай
МАН) “Эх орны
нэр
дэвшиж
зураглалхийх, тайлан гаргах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах
ялалт байгуулсан
хишиг” 1.5 сая төг
намуудын
гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
Ц.Батбаяр иргэн
рөг болгон ханш
аппарат
бүрт олгох 1.5 сая
өсгөснөөр олонхын
биднийг
Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Монгол орны цөлжилт, газрын доройтлын төлөв байдал, үйл явцыг
дэмж лэгийг авч
судлан, цөлжилтөд нөлөөлөх хүчин зүйлсүүдийг тогтоож үнэлгээ өгөн, зураглах, түүний цаашдын
судлаад санаанд төгрөгөө барьцаалж,
чадсан юм. Тухайн
урьдчилгаа
болгоод
чиг хандлагыг тодорхойлж газрын элэгдэл, эвдрэлийг бууруулах, цөлжилтийн үйл явцыг сааруулах
нь багтамгүй
үед дөнгөж сур
байранд
орох
арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж, тайлан гаргах зөвлөх үйлчилгээг 7 сарын хугацаанд хийж
цалин хөлс,
гүйцэтгэх болно.
гуульд орж байсан
боломжийг амласан
үнэгүй байр
х ү ү хэд
өнөө
бол, 2012 онд
өгнө гэчихэд
Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл,
дөр бүрэн дунд
нийслэлд өрсөлдөн,
ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл
“тас”
гэж
боловсрол эзэм
хотын мэр болсон
гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр
ойлгожээ.
Э.Бат-Үүл газраа
шээд, бие хүн болж
оролцож болно.
байраар солих,
төлөвшөөд төгсөх
болчихсон бүхэл бүтэн 12 эсвэл төвийн шугамд холбуулж
Зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай
жилийн дараа энэ аргаа дахин хауст амьдрах сонголтыг бидэнд
хууль”-ийн 14-16 дугаар зүйлд дурьдсан шаардлагыг хангасан байна.
хэрэглэхээр санаархаж буй нь тулгасан. Гэвч өнөөдрийг хүртэл
Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 02-ны 15:00 цаг хооронд авч болох
даанч инээдтэй.
бахь байдгаараа...
бөгөөд мэдүүлгээ Төрийн худалдан авах ажиллагааны систем (www.tender.gov.mn)-д цахим хэлбэрээр
2016 онд дундаж цалин 861
2019 оны байдлаар Монгол Улс
2020 оны 04 дүгээр сарын 03-ны 10:00 цагт дотор ирүүлнэ үү.
мянган төгрөг буюу тухайн нийт 897 мянган өрхтэй, үүнээс
үеийн ханшаар 420 ам.доллартай 382 мянган айл нь байранд
Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн удирдлагын
тэнцдэг байв. Харин өнөөдрийн 1.2 амьдардаг гэсэн судалгаа бий.
газар, 207 тоот, мэргэжилтэн Б.Дайриймаа Утас:266426
сая төгрөгт хүрсэн хөдөлмөрийн Үлдсэн 500 гаруй мянган өрхийн
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

ЭДИЙН ЗАСАГ
Үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес зогсонги
байдалд оров
Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн загварыг
нэвтрүүлснээр олон улсад өрсөлдөх
боломжтой

9
10

Дэлхийн эдийн засгийн ойрын төлөв
аймшигтай байна

11

Ам.долларын эрэлт төлбөрийн бэрхшээл
үүсгэж болзошгүй

11

ЗГМ: ТОВЧХОН
Зэсийн зах
зээлийг
жолоодоход
нөлөө бүхий
хэрэглэгч
өмнөд
хөршийн
эдийн засаг
хумигдсан нь
манай улсын
төсвийн
орлого
тасрах бодит
эрсдэл
болов.

АРИЛЖАА

Монголын хөрөнгийн бирж
лхагва гарагийн үнэт цаасны
арилжаагаар 29 компанийн
505,822 ширхэг хувьцааг
арилжлаа. Энэ өдөр есөн
компанийн хувьцааны ханш
өсөж, 16 компанийнх буурав.

ИНДЕКС

1.46

Хувь. ТОП 20 индекс 1.46
хувиар буурч, зах зээлийн
үнэлгээ 2.5 их наяд төгрөг
боллоо.

УУЛ УУРХАЙ

55

Хувь. Оны эхнээс гуравдугаар
сарын 23-ны хүртэлх хугацаанд
чулуун нүүрсний экспорт
55 хувиар буурч, 2.9 сая
тонн болсон талаар Гаалийн
ерөнхий газар мэдээллээ.

БАНК, САНХҮҮ

86.2

Хувь. Төгрөгийн хадгаламж
10.9 их наяд төгрөг байна.
Үүний 86.2 хувь нь иргэдийн
хадгаламж, 13.8 хувь нь аж
ахуйн нэгж, байгууллагын
хадгаламж байна.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ
ЗЭЭЛ

52.5

Зэсийн уналт төсвийн
алдагдлыг гүнзгийрүүлнэ

Гэрэл зургийг ЗГМ

Дэлхийн эдийн засгийн уналт даамжирвал зэсийн баяжмал
үйлдвэрлэгч орнуудад энэ нь хүндээр тусна

Хувь. Бүртгэлтэй ажилгүй
иргэдийн 52.5 хувь нь
эмэгтэйчүүд байна.

ГАДААД ӨР

7.7

Тэрбум ам.доллар
Улсын нийт гадаад өр 2019
оны байдлаар 30.7 тэрбум
ам.доллар байна. Нийт гадаад
өрийг салбараар авч үзэхэд
компани хоорондын зээллэг
10.3 тэрбум ам.доллар, бусад
салбарынх 8.5 тэрбум, Засгийн
газрынх 7.7 тэрбум, Төв
банкнаас бусад хадгаламжийн
байгууллагынх 2.1 тэрбум,
Төв банкных хоёр тэрбум
ам.доллар тус тус байна.

БИЗНЕС

Nike компани санхүүгийн
жилийн гуравдугаар улиралд
10.1 тэрбум ам.долларын
орлоготой ажилласнаа
тайлагналаа. Энэ нь
өмнөх улирлаас 200 сая
ам.доллараар бага дүн боловч
шинжээчдийн таамгаас 5.2
хувиар давсан үзүүлэлт
болжээ.

Б.Баяртогтох, ЗГМ сонин

М

о н г о л ы н
эдийн засгийн
өсөлт, уналтыг
тодорхойлох
таваарын нэг
нь зэс. Энэ он гарснаас хойш
улбар металлын ханш улам
доошиллоо. Өндөр зарлагатай
2020 оны төсвийн орлогын
найдвар болсон түүхий эдийн
байр суурь ийнхүү ганхаж,
төлөвлөгөө түүхийрч байна.
Тонн тутмыг нь 5991 ам.доллар
гэж төсөвт тооцоолж, зэсийн
баяжмалын экспортоос 1.1
их наяд төгрөгийн орлого
олохоор эрх баригчид
төлөвлөсөн. Гэтэл манай улсын
экспортын орлогын 30 хувийг
бүрдүүлэх зэсийн ханшийн
уналт үргэлжилсээр. Лондоны
металлын биржид 4789 ам.доллар

2019 онд
6250 ам.долларт
хүрч байсан
зэсийн ханш он
гарснаас хойш 25
хувиар буурав.
Шинжээчдийн
дийлэнх нь
таамгаа өөрчилж,
зэсийн үнэ энэ
оны турш 45005000 ам.долларт
хэлбэлзэх
шинэ төлөв
танилцуулж
эхэллээ.

Зэсийн ханш
(ам.доллараар)
5600.00
5400.00
5200.00
5000.00
4800.00
3/01

3/08

3/15

3/22
Эх сурвалж: Bloomberg

болж, өөдрөг төсөөллүүд
салхинд хийслээ. 2019 онд 6250
ам.долларт хүрч байсан зэсийн
ханш он гарснаас хойш 25 хувиар
буурав. Шинжээчдийн дийлэнх
нь таамгаа өөрчилж, зэсийн
үнэ энэ оны турш 4500-5000
ам.долларт хэлбэлзэх шинэ
төлөв танилцуулж эхэллээ.
Дэлхийн эдийн засаг цаашид

доройтсоор байвал зэсийн ханш
4500 ам.доллараар тогтохгүй
уруудах нь.
COVID 19 вирусийн халдварын
тархалтын улмаас дэлхийн
эдийн засаг хямралд ороход
ойртож, түүхий эдийн зах зээлд
металлууд, түүний дотор зэсийн
ханш буурч байгааг эдийн
засагч Н.Энхбаяр сануулсан.
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Монгол Улс зэсийн баяжмалын
экспортоос олох орлогоо
зөвхөн үнийн өөрчлөлтөөс
хамаарч 15-20 хувиар буурах
магадлалтай байгааг тэрбээр
цохон тэмдэглэсэн юм. Хоёр
их наяд төгрөгийн алдагдалтай
төсвийн орлого тасрах эрсдэл
зах зээлд бий болж, Засгийн
газар эс хүссэн ч энэ оны төсөвт
тодотгол хийхээс аргагүй
нөхцөл байдал үүсэв. Өөрөөр
хэлбэл, зэсийн ханшийн уналт
зардлаа бууруулж, төсвөө эргэж
харахад улс орнуудыг хүргэж
байна. Хэрэв тодотгол хийхгүй
гэж үзвэл дээрх алдагдал улам
гүнзгийрэх нь. Алдагдал нь өр
бөгөөд энэ тохиолдолд Засгийн
газрын өр нэмэгдэнэ гэсэн үг.
Төсвийн орлого эрсдэлтэй нүүр
тулснаар эдийн засгийн өсөлт
саарах дохио анивчиж эхэлсэн.
Нүд ирмэх зуур таваарын ханш
огцом уруудаж, оны өмнөх
өөдрөг тооцооллуудын ач
холбогдол бүдгэрлээ. Үүгээр ч
зогсохгүй уул уурхайн төслүүд
зогсож, компаниудын төлөвлөгөө
өөрчлөгдөж байна. Тухайлбал,
“Оюутолгой” төслийн гүний
уурхайн бүтээн байгуулалт
удаашрах болов. Таваарын
зах зээлийн уналтын давлагаа
намжихад хол байна. Тасралтгүй
унах зэсийн ханш өндийх эсэх нь
COVID 19 вирусийн халдварын
тархалтаас шалтгаалах бололтой.
Эрдсийн зах зээлд тодорхойгүй
байдал ноёрхож, БНХАУ-ын эдийн
засаг хэдий хугацаанд эргэн
сэргэхээс үлэмж хамаарахаар

ТӨСӨВ ЭРСДЭЛТЭЙ
НҮҮР ТУЛСНААР
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ӨСӨЛТ СААРАХ
ДОХИО АНИВЧИЖ
ЭХЭЛСЭН. НҮД
ИРМЭХ ЗУУР
ТАВААРЫН
ХАНШ ОГЦОМ
УРУУДАЖ, ОНЫ
ӨМНӨХ ӨӨДРӨГ
ТООЦООЛЛУУДЫН
АЧ ХОЛБОГДОЛ
БҮДГЭРЛЭЭ.

байна. Зэсийн зах зээлийн
эрэлт хумигдаж, компаниуд хүнд
үеийг давж гарахын тулд няхуур
хандахад хүрэв.
Дэлхийн эдийн засгийн уналт
даамжирвал зэсийн баяжмал
үйлдвэрлэгч орнуудад энэ нь
хүндхэн тусахаар байна. Төсвийн
орлого бүрдэхгүй бол хөрөнгө
оруулалт гэж хийгдэхгүй. Хийх
ч боломжгүй. Цалин, тэтгэвэр,
тэтгэмжээ л хүргэж байвал энэ
нь аз болох гээд байна. Нүүрс,
зэсийн баяжмалын экспортын
биет хэмжээ болон зах зээлийн
үнийг өндөр тооцсоны горыг
улсаараа амсаж болзошгүй нь.
2020 оны төсвийн орлого 11.7
их наяд бол зардал нь 13.7 их
наяд төгрөг. Гадаад худалдааны
ашгийг төсөвт 1.1 тэрбум
ам.доллар гэж тооцсон. Гэвч
өнгөрсөн онтой харьцуулахад энэ

оны хоёрдугаар сарын байдлаар
гадаад худалдааны ашиг 10 дахин
буурчээ. Гадаад худалдааны
эргэлт мөн адил агшихаар байна.
Эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны байгууллагаас
дэлхийн эдийн засгийн
өсөлт саарах төсөөллийг
сонордуулсан. Тухайлбал, 2019
онд 2.9 хувиар өсөн дэлхийн
эдийн засаг COVID 19 вирусийн
уршгаар энэ онд өсөлт нь 1.5
хувь болж буурах аж. Bloomberg
болон McKinsey тэргүүтэй
агентлагууд дэлхийн эдийн
засагт үл ялиг өсөлт байхаар
төсөөлж байна. Хятадын эдийн
засаг энэ онд 4.4 хувиар өсөх
таамгийг OECD дэвшүүлсэн.
Эдгээр нь зэс үнэгүйдэх
эрсдэлийг улам нэмэгдүүлсээр.
Хятадын эдийн засаг энэ оны
гуравдугаар сарын байдлаар
үйлдвэрлэлийн хүчин чадлынхаа
80 хувиар ажиллаж байна. Өмнөд
хөршийн үндэсний статистикийн
хорооны зарласан мэдээллээр
оны эхний хоёр сард Хятадын аж
үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл жилийн өмнөх
үетэй харьцуулахад 13.5 хувиар
буурч, хөрөнгө оруулалт 24.5
хувиар агшсан. Зэсийн зах
зээлийг жолоодоход нөлөө бүхий
хэрэглэгч өмнөд хөршийн эдийн
засаг хумигдсан нь манай улсын
төсвийн орлого тасрах бодит
эрсдэл болов. Жилийн өмнө
зэсийн үнэ 10 гаруй хувиар өсөж,
6500 ам.долларт хүрч байсан бол
өнөөдөр дүр зураг эсрэгээрээ
байна.
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Үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес
зогсонги байдалд оров
Н.Номин-Эрдэнэ, Шинжээч

Олон улсад үл хөдлөх
хөрөнгийн бизнес зогсонги
байдалд шилжээд байна.
АНУ-д хөл хорьсон долоо
хоногийн хугацаанд энэ
салбар 1.4 тэрбум ам.доллар
алдсан гэсэн тооцоо гарчээ.
Тус улсад хөрөнгө оруулалтын
идэвхжил энэ онд 45 хувиар
буурах магадлалтай байна.
Есдүгээр сарын 11-ний
террорист халдлага, 2008 оны
санхүүгийн хямралын үед ч
ингэж огцом буурч байгаагүй
аж. Мөн Их Британид үл
хөдлөх хөрөнгийн сангуудад

13 тэрбум ам.доллар царцаад
байна. Үүнээс гадна БНХАУ-д
оффисын түрээс огцом буурч,
хоосон барилгуудын тоо өндөр
хэвээр байна. Энэ байдал
COVID19 вирусээс ч өмнө
эдийн засгийн удаашралын
нөлөөгөөр бий болоод
байжээ. Түүнчлэн БНХАУын санхүүгийн төв болсон
Шанхайд эзэнгүй оффисын
тоо ирэх жилд 28 хувиар өсөх
магадлалтай гэж Канадад
төвтэй үл хөдлөх хөрөнгийн
үйлчилгээний
Colliers
International байгууллага
тооцоолжээ.

Агаарын тээвэр $252
тэрбумын орлогоо алдана
Агаарын
тээврийн
компа
н иуд энэ онд 252
тэрбум
ам.долларын
боломжит орлогоо алдана
гэж Олон улсын агаарын
тээвэрлэгчдийн холбоо
тооцож байна. Энэ тоо хоёр
долоо хоногийн өмнө гаргаж
байсан таамгаас хоёр дахин
их дүн юм. Засгийн газрууд
эдийн засаг, бизнесүүдээ
дэмжих далайцтай арга
хэмжээ авч байгаа ч энэ
са лбарт өмнө т улгарч

байгаагүй хямрал нүүрлээд
байгааг онцолжээ. Агаарын
тээврийн 290 компанийг
эгнээндээ элсүүлсэн тус
холбоо компаниудад 150200 тэрбум ам.долларын
дэмжлэг хэрэг
т эй гэж
гуравдугаар сарын 17-нд
мэдэгдэж байсан юм.
Түүнчлэн "2020 онд агаарын
тээвэр 40 хувиар буурах
магадлалтай байгаа" гэж тус
холбооны гүйцэтгэх захирал
онцолжээ.

10

ЭДИЙН ЗАСАГ

2020.03.26, ПҮРЭВ~№047 (1326)

|

Б.Дашням, Шинжээч

MMCG компанийн гүйцэтгэх
захирал Д.Бум-Эрдэнэтэй
ярилцлаа. Тэрбээр манай улсын
зах зээлийн өрсөлдөөний загвар
өөрчлөгдөж байгаа учраас
цаашид хэрэглэгчийг өөртөө
татах аргагүй болно. Тиймээс
компаниуд бүтээгдэхүүн болон
сурталчилгааны загвараа өөрч
лөх хэрэгтэйг сануулав.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

бизнес болон бүтээгдэхүүн
брэнд хөгжүүлэлтийн зөвлөх
үйлчилгээний компаниуд өөр
өөрсдийнхөөрөө хөгжүүлсэн
байдаг. Манай компани ч гэсэн
олон улсын зөвлөхүүдтэй хамт
ран шинэ бизнес хөгжүүлэлтийн
загварыг сүүлийн хоёр жилд
туршиж байна. Энэхүү процес
сийн өөрчлөлтийг хийвэл олон
улсад бүтээгдэхүүн хөгжүү
лэлтийн үйл явцаараа голог
дохгүй. Бусад улсын компа
ниудтай ижил процессоор
өрсөлдөх боломж бий болно
гэсэн үг.
-Таны хэлснээр бүтээгдэ
хүүнээ зарчмын дагуу хөг
жүүлээгүй мөртлөө зах зээлд
гаргадаг. Гэхдээ борлогдоод
байгаа учраас зах зээл рүү

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн загварыг
шинэчилснээр олон улсад өрсөлдөх боломжтой
Гэрэл зургийг С.Батсайхан

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн моделио сайжруулах асуудал
хамгийн чухал нь болчихоод байгаа нь судалгаагаар харагдсан

-Монголын бизнесийн
салбар ынхан бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлтэд хэр анхаарал
хандуулж байна вэ. Зөв аргач
лалаар явж чадаж байна уу?
-Зах зээлийн боломж болол
цоог тэлэх нь хамгийн чухал. Бид
зах зээлийг ханасан гэж үзэж
байсан бол гүйцэтгэх захирлууд
“боломж байна” гэж хараад
байгаа. Ингэж харах болсон
шалтгааныг нь бид одоо байгаа
зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ
сайжруулбал бусдын зах зээлээс
авах боломж байна гэж харсан
байх хэмээн таамаглаж байгаа
юм. Нөгөө талаас “Та зах
зээлийнхээ боломж бололцоог
авахад ямар чиглэлд илүү
анхаарах вэ” гэдэг асуултад
нийт гүйцэтгэх захирлуудын
66 хувь нь “Одоогийн зах зээл
дээр шинэ бүтээгдэхүүн болон

бизнес хөгжүүлэлт хийнэ”
гэж хариулсан. Бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлтийн
моделио
сайжруулах асуудал хамгийн
чухал нь болчихоод байгаа юм.
Гэвч манай улсад тийм чадавх
байна уу. Олон улсад шинэ
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн
процесс аль хэдийн өндөр
түвшинд хөгжсөн шүү дээ.
-Монголын бизнесүүд дата
мэдээллүүдээ хангалттай
цуглуулж чадаж байна уу. Хүнд
рэл нь хаана байгаа вэ?
-Судалгаанд оролцсон гүй
цэтгэх захирлуудын 50 гаруй
хувь нь шинэ бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлт гол стратеги гэж
байгаа боловч өөрсдийнхөө
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн
загвар нь хангалттай сайн байж
чадахгүй байна гэж үзээд байгаа.
Харин 82 хувь нь бүтээгдэхүүнийг
туршиж үзэхгүйгээр зах зээлд
гаргадаг гэдэгтэйгээ санал
нэгдсэн. Энэ нь асар эрсдэлтэй
процесс явж байна гэсэн үг. Уг
нь олон улсын бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлтийн процесс маш
олон шаттай. Хэрэглэгч түүнийг
яаж хүлээж авахаар байна

МАНАЙ КОМПАНИ Ч
ГЭСЭН ОЛОН УЛСЫН
ЗӨВЛӨХҮҮДТЭЙ
ХАМТРАН
ШИНЭ БИЗНЕС
ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН
ЗАГВАРЫГ СҮҮЛИЙН
ХОЁР ЖИЛД ТУРШИЖ
БАЙНА. ЭНЭХҮҮ
ПРОЦЕССИЙН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ
ХИЙВЭЛ ОЛОН УЛСАД
БҮТЭЭГДЭХҮҮН
ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН
ПРОЦЕССООРОО
ГОЛОГДОХГҮЙ.
БУСАД УЛСЫН
КОМПАНИУДТАЙ
ИЖИЛ ПРОЦЕССООР
ӨРСӨЛДӨХ БОЛОМЖ
БИЙ БОЛНО ГЭСЭН ҮГ.
гэдгийг хэмжээд, хэрэглэгч
баталгаатай болсон үед зах
зээлд гарах ажлаа хийж эхэлдэг.
Гэтэл 82 хувь огт ингэхгүй байна
гэсэн үг. Тэгэхээр зах зээлд
гараад амжилт олохгүй байх

COVID-19 олон улсад тархаж
эхэлсэн I сард дотоодын худалдаа
огцом саарчээ
Б.Төгсбилиг, Шинжээч

COVID-19-ийн халдвар олон
улсад тархаж эхэлсэн нэгдүгээр
сард дотоодын худалдаа буурсан
үзүүлэлттэй гарлаа. Тухайлбал,
өнгөрсөн оны мөн үед 37.5
орчим хувийн өсөлттэй байсан
худалдааны салбарын нийт
борлуулалт нэгдүгээр сард

жилийн дүнгээр 1.9 хувиар
буурсан байна. Үүнээс жижиглэн
худалдааны борлуулалтын
орлого нэгдүгээр сард 721.7
тэрбум төгрөг болж, өмнөх
оны мөн үеэс 0.1 хувиар өсжээ.
Харин бөөний худалдааны
борлуулалтын орлого энэ
хугацаанд 878 тэрбум төгрөг
болж, өмнөх оноос 3.5 хувиар

бага гарсан байна. Бүс нутгаар
нь задлаад харвал худалдааны
салбарын борлуулалтын 89.1 хувь
нь Улаанбаатар хотод ногдож
байна. Нийслэлийн худалдааны
салбарын борлуулалт нэгдүгээр
сард 1.4 их наяд төгрөг болсон
нь өмнөх оны мөн үеэс 2.3 хувиар
буурсан үзүүлэлт болж байгаа
юм.

магадлалтай. Ийм эрсдэлтэй
модельтой байгаа тохиолдолд
Монголоос сайн брэнд гараад
олон улсад өрсөлдөх хүлээлт
байхгүй болчихож байгаа юм.
-Таны хэлснээр бүтээгдэхүү
нийг зах зээлд туршаад гаргах
нь эрсдэлээс хамгаална. Гэтэл
компаниуд яагаад үүнийг
хэрэгжүүлэхгүй байна вэ. Энэ
төрлийн ажиллагааг хийж
чаддаг компани байхгүй байна
уу, эсвэл төсвөө хэмнэх байна
уу?
-Манай улсад дэлхийд ал
дартай ZARA брэндийн цамц
тай адилхан цамц хийх чадвар
байгаа. Гэвч ZARA-гийн бизнес
хөгжүүлэлтийг хуулж чадахгүй
байгаа юм. Тэгэхээр бидний
хувьд дутаг
д алтай байгаа
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн
процессын асуудал нэлээн
дутмаг байна. Өөрөөр хэлбэл,
олон
улсад
ашигладаг
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн
загвар Монгол Улсад байхгүй
байна гэсэн үг. Олон улсад
таван үе шаттай бизнесийг
хөгжүүлж байна. Энэхүү
NPD загвараар олон улсын

гарч байгаа. Энэ нь тухайн
компанийн хувьд зах зээлийг
илүү эзэлсэн учраас давуу
талаа ашиглаж бүтээгдэхүүнээ
шахаад байна гэсэн үг үү. Та
энэ талаар юу хэлэх вэ?
-Энэ нь өрсөлдөөн өндөр
түвшинд биш байна гэсэн үг.
Ерөнхийдөө зах зээл боломжтой,
орон зайтай байсан. Тиймээс
янз бүрийн бүтээгдэхүүн гараад
ирэхээр орон зай нь ханаад
ирж байгаа юм. Ингэхээр цөөн
хэдэн тоглогч илүү чанартай
бүтээгдэхүүнээр хангах байдлаар
бие биеийхээ зах зээлийг авах
гэсэн тэмцэл эхэлж байна гэсэн
үг. Үүнийг бид монопол зах
зээлээс өрсөлдөөнт зах зээл
рүү шилжиж байна гэж үзээд
байгаа юм. Цаашид чадвартай
компаниуд нь салбартаа үлдэнэ.
Тиймээс чадахаараа л хоорондоо
өрсөлдөнө. Монголын хувьд зах
зээлийн өрсөлдөөний загвар
нь өөрчлөгдөж байна гэсэн үг.
Дараагийн загварт хэрэглэгчийг
өөртөө татах амаргүй болох юм.
Тиймээс бүтээгдэхүүн өөрчлөлт
болон сурталчилгааны загвараа
өөрчлөх хэрэгтэй.

Amazon.com 4000 орчим
борлуулагчийн хаягийг
идэвхгүй болгов
Amazon.com үнэ хөөрөгдсөн
шалтгаанаар 4000 орчим
борлуулагчийнхаа хаягийг
идэвхгүй болгосноо зарлалаа.
АНУ-д бүртгэлтэй эдгээр хаяг
нь шударга үнийн тогтолцооны
журмыг зөрчсөн гэж үзэж
байгаа юм байна. Мөн энэ
хүрээнд хагас сая орчим
бүтээгдэхүүний зарыг цахим

хуудаснаасаа буулгажээ.
Шинэ төрлийн коронавирусийн
тархалт АНУ-д эрчимжсэнээс
хойш “Amazon”, “eBay” болон
бусад цахим платформуудаар
гар ариутгагч, ариун цэврийн
цаас, мах, лаазалсан шөл зэрэг
бүтээгдэхүүний эрэлт огцом
нэмэгдсэн байна. Үүнийг дагаад
үнэ өсөх хандлага нэмэгджээ.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

ЭДИЙН ЗАСАГ
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Дэлхийн эдийн
засгийн ойрын төлөв
аймшигтай байна
Ам.долларын эрэлт
төлбөрийн бэрхшээл
үүсгэж болзошгүй
Мишель Жамриско

Дэлхий дахинд ам.долла
рын эрэлт огцом өссөн явдал
Азийн шинэ зах зээлүүдэд
хүндрэл үүсгэх төлөвтэй
боллоо. Зүүн Өмнөд Ази
болон Энэтхэгийн Засгийн
газрууд сүүлийн жилүүдэд
нэлээд нөөц бүрдүүлж, 2020
онд төлөгдөх ам.долла
раар тооцох өрийнхөө хэм
жээг 25.4 тэрбум болгон
бууруулж чадсан. Гэвч 2022
онд уг хэмжээ 65 хувиар
нэмэгдэж, 41.9 тэрбумд
хүрэхийг Bloomberg-ийн
эдийн засагчид тооцоолжээ.
Эдгээр улсын ам.долларын
төлбөр 2024 онд 44.4 тэрбумд
хүрэх төлөвтэй байна.
АНУ-ын холбооны нөөцийн

Фергал О’Брайн

Д

элхий даяар 17000
орчим хүнийг хөнөө
гөөд буй вирусийн
тархалтыг хумих
үүднээс Засгийн
газрууд бизнес болон айл
өрхүүдэд хориг хязгаарлалт
тогтоосон. Энэ нь эдийн засагт
сүүлийн хэдэн арван жилд
үзэгдээгүй цохилт авчирлаа.
Уг хохирлыг харуулах эхний
үзүүлэлт болох эрэлт дээд
хэмжээгээр
буурч,
үйл
ажиллагаа хумигдсанаар зах
зээлийн итгэл эрс доошлов.
Эрх баригчид вирусийн эсрэг
тэмцлийг дайнтай адилтган
асар том дэмжлэгийн бодлого
хэрэгжүүлж, ажлын байрыг
хамгаалах арга хэмжээ
авахаа амлаж буй ч энэ жил
дэлхийн эдийн засаг уналтаас
зайлсхийж чадахгүй бололтой.
АНУ-д үйлдвэрлэл, үйлчил
гээний индекс 9.1 нэгжээр
доошилж, 40.5 үзүүлэлт дээр
ирсэн. Энэ нь 2009 оны 10-р
сарын түвшин юм. Евро бүсэд
уналт 1998 оны түвшин руу
уруудсан бол Британи, Австралид
мөн байдал дээргүй байна.

ЭРХ БАРИГЧИД
ВИРУСИЙН ЭСРЭГ
ТЭМЦЛИЙГ ДАЙНТАЙ
АДИЛТГАН АСАР
ТОМ ДЭМЖЛЭГИЙН
БОДЛОГО
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, АЖЛЫН
БАЙРЫГ ХАМГААЛАХ
АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХАА
АМЛАЖ БУЙ Ч ЭНЭ
ЖИЛ ДЭЛХИЙН ЭДИЙН
ЗАСАГ УНАЛТААС
ЗАЙЛСХИЙЖ
ЧАДАХГҮЙ БОЛОЛТОЙ.
Японы холимог индекс 2011
оноос хойших хамгийн доод цэгт
ирсэн бол мөн үзүүлэлт Герман,
Францад буурсан. HSBC Holdings-ийн зөвлөгч Стефен Кинг
“Эдийн засгийн ойрын төлөв
аймшигтай байна. Болж байгаа
үйл явдлаас харахад эдгээр
үзүүлэлт гайхах зүйл биш. Энэ
нь Хятадад өмнө болсон үйл
явцаар батлагдаж байгаа” хэмээн
тайлбарлав.
Хангамжийн сүлжээ тасалд
санаас байдлыг тооцоход
хүндрэл гарсан тул PMI буюу
худалдан авагч менежерүүдийн

индекс ч уналтыг бүрэн
хэмжээгээр харуулж чадахгүй
байгаа аж. ОУВС-гийн захирал
Кристалина Георгиева даваа
гарагт “Дэлхийн эдийн засаг
ойрын саруудад багаар
бодоход дэлхийн санхүүгийн
хямралын үе буюу түүнээс ч
их хэмжээгэээр унах болно”
гэж анхааруулсан. Хувьцааны зах
зээлд яарч сандарсан арилжаа
явагдаж байна. MSCI Дэлхийн
индекс энэ он гарсаар 32 хувиар
доошилжээ.
Агаарын тээврийн салбар
хамгийн хүнд цохилт амссаны
дотор Германы Lufthanza хэдэн
мянган онгоцоо газардуулжээ.
Бизнесүүд хаагдсанаас ажил
эрхлэлтэд эрсдэл учрахын сацуу
улс орнуудад хөл хорио тогтоосон
тул үйлдвэрлэл тасалдлаа. Уналт
гүнзгийрэх тухай анхааруулга
өдөр бүр шахам нийтлэгдэж буй.
Morgan Stanley банкны таамгаар
АНУ-ын ДНБ хоёрдугаар улиралд
жилийн дүнгээр 30 хувь унаж,
ажилгүйдлийн түвшин 12.8
хувьд хүрэх төлөвтэй байна.
Холбооны нөөцийн бодлого
тодорхойлогчдын нэг Жэймс
Буллард ажилгүйдэл бүр 30 хувьд
хүрч болзошгүйг анхааруулжээ.

банк дэлхийн эдийн засгийн
уналттай тэмцэхийн тулд
төлөвлөгдөөгүй
арга
хэмжээ авсан бол Индонез,
Малайз, Энэтхэг улсууд
үйлдвэрлэлээ хэсэгчлэн
хааснаас мөнгөнийх нь ханш
унаж, төсвийн алдагдал
үүсэх нөхцөл бий болжээ.
Сингапур дахь Moody’sын төлөөлөгч Кристиан де
Гузман “Энд одоо төлбө
рийн тэнцвэрийн да
рамт
нүүрлээгүй. Гэх
д ээ зах
зээлийн чиг ханд
л агаас
үзэхэд дахин санхүүжүүлэл
тийн боломж хумигдаж
байна. Дотоодын мөнгөн
тэмд эгтүүдэд
дарамт
мэдрэгдэж эхэлсэн. Иймээс
санхүүжилтийн бодит өртөг
өслөө” хэмээн дүгнэжээ.

Хонконгт согтууруулах
ундааны худалдааг
зогсоохыг уриалав

Карен Лей

Хонконгийн захирагч Кэрри
Лэм бар, зоогийн газруудад
согтууруулах ундаа зарахыг
зогсоож, хүмүүс бөөнөөр
цугларахаас сэргийлэх
санал тавих бодолтой
байна. Энд гадаадынхны
орох дуртай Black Sheep
Restaurants сүлжээний
үүсгэн байгуулагчдын нэг
Асим Хуссейн “Өнгөрсөн
зун Хонконгт 15000 орчим
зоогийн газар байсан. Энэ зун
10000 хүрэхгүй нь үлдэх байх.
Манайх болон бусад газрууд
гурван улирал дараалан
алдагдалтай ажиллалаа.
Үнэндээ хад, чулууны завсар
хавчуулагдаад байна” хэмээв.
Сүүлийн долоо хоногт

арлын оршин суугчдын
дунд шинэ коронавирусийн
тохиолдол эрс нэмэгдсэний
дээр зарим нь Лан Квай Фонг
гудамжны баранд орсон нь
тогтоогдсон юм. Нутгийн
сонинууд уушийн газарт
цугларсан гадаадынхан
архи ууж байгаа зураг
тавигдаж, архидагчид вирус
тараасан байж болзошгүйг
шүүмжилсэн байна. Хатагтай
Лэм согтууруулах ундааны
хоригийг сайн дураар дагаж
мөрдөхийг сануулсан боловч
шаардлагатай бол хуулийн
арга хэмжээ авна гэдгээ
мэдэгдэв. Түүнчлэн АНУ,
Франц, Испани, Итали зэрэг
улсын томоохон хотуудад
бар, уушийн газруудыг бүрэн
хаах арга хэмжээ авсан.
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

Дотоод заслаа лагом
философиор тохижуулах
боломжтой
Э.Эрмүүн, ЗГМ сонин

Швед улсад сүүлийн жилүүдэд
лагом гэх шинэ чиг хандлага
төлөвшсөн талаар өмнө нь
танилцуулж байсан. Энэхүү
хэв маягийн гол философи нь
бүх зүйлийн тунг нь тааруулж,
алтан дунджийг олж, тэнцвэртэй
амьдрах юм. Лагом гэх үгийг
Швед хэлнээс орчуулбал
“хангалттай”, “яг таарсан” гэсэн
утгыг илэрхийлдэг. Тус ойлголт
нь хоол, хувцас дизайн, байгаль
орчин гэх мэт амьдралын бүх
салбарт хэрэгждэг. Харин
сүүлийн жилүүдэд интерьер
дизайнд ч нэвтэрч, тавилгын
компаниуд энэ тал дээр
анхаарч эхэлжээ. Ийнхүү
хүмүүс хэт хэрэглээ, хэрэггүй
эд хогшлоос татгалзаж, цөөхөн
тавилга, тохилог байдлаас тав
тух мэдэрдэг болсон байна.
Лагом философийг амьдралдаа
хэрэгжүүлснээр сэтгэл санаа
эерэг, тайван байхын зэрэгцээ хэт
хэрэглээнээс татгалзаж, байгаль
орчны тэнцвэрийг хадгална.
Тэгвэл энэ хандлагыг дотоод
засалдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх
боломжтойг танилцуулж байна.

СЭТГЭЛ ХӨДЛӨЛД ХАНДАЖ ХУДАЛДАН
АВАЛТ БҮҮ ХИЙ
Шведүүд үнэ цэнэ нь унаж, үнэт чанараа алдах
хямдхан тавилга хэрэглэхээс татгалздаг. Тиймээс
он удаан жил хэрэглэж болохуйц бат бөх, тансаг эд,
хэрэглэл илүү борлуулалттай байдаг аж. Түүнчлэн
анх тавилга худалдан авахдаа ямар зорилгоор
ашиглах, аль өрөөндөө байрлуулах зэргээ маш
нарийн төлөвлөдөг. Өөрөөр хэлбэл, сэтгэл
хөдлөлөөр худалдан авалт хийдэггүй байна. Мөн
бага байх тусам сайн гэх дүрэм айл бүрд үйлчилж,
хэт замбараагүй, давчуу орон зай бий болгохоос
зайлсхийдэг аж.

ӨНГӨНД АЧ ХОЛБОГДОЛ ӨГ
Лагом философийн гол ач холбогдол нь сэтгэл
зүйгээ эерэг байлгаж, амар тайван амьдрах юм.
Тиймээс хэрэв гэр болон оффисынхоо дотоод
заслыг энэ хэв маягаар бүрдүүлэхээр зэхэж буй бол
завсрын өнгөөр дагнан тохижуулах нь тохиромжтой.
Саарал, цагаан шаргал, бүдэг цэнхэр зэрэг өнгөөр
өрөөгөө гоёх нь сэтгэл санаанд эерэг нөлөө
үзүүлээд зогсохгүй тэнцвэртэй орчин бүрдүүлэхийн
үндэс болдог. Хэт олон өнгө ашиглах нь хүний
тархинд ачаалал үүсгэдэг төдийгүй тансаг, тайван
байдлыг алдагдуулдаг. Түүнчлэн интерьерийн
суурийг завсрын өнгөөр сонгох нь бусад өнгө, хээ
угалзтай хялбар зохицдог давуу талтай.

БАЙГАЛИЙН ӨНГӨ, ТӨРХ БҮРДҮҮЛЭХ
Байгаль орчинд ээлтэй байж, хэт хэрэглээнээс
татгалзах эл философийн салшгүй нэг хэсэг бол
байгалийн өнгө төрх юм. Модон эдлэл, усны чимээ,
ногоон ургамал, нарны гэрэл зэрэг нь тухайн орчинд
дулаан уур амьсгал бүрдүүлж, сэтгэл санаанд
эергээр нөлөөлдөг байна. Гэхдээ байгалийн элемент
бүхий эд хэрэгсэл сонгохдоо хэт олон, тавилга
байлгахаас татгалзах нь зүйтэй юм.

БАЙГАА ЗҮЙЛДЭЭ СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН
БАЙЖ СУРАХ
Байгалиас заяасан хэрэглээнд шунах хүслээ
дарж сурах нь материалаас аз жаргал мэдэрдэг
хандлагыг зогсоож, байгаадаа сэтгэл ханах сэдэл
өгнө. Тиймээс эргэн тойрондоо байгаа материал
бүрийг хайрлаж, гоо үзэсгэлэнг нь мэдрэх
хэрэгтэйг "Modern Pastoral" интерьер номын
зохиолч зөвлөсөн юм.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

1

ГҮЙЦЭТГЭХ УР ЧАДВАР
Стратегийн төлөвлөгөө
гаргаад түүнийгээ гүйцэтгэх
ур чадвартай байхыг
хувьцаа эзэмшигчид
гүйцэтгэх удирдлагаасаа
хүсч байна. Мөн бизнес
болон компанийнхаа
алсыг харж чаддаг байхыг
чухалчилжээ.

2

ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

|

СТРАТЕГИЧ СЭТГЭЛГЭЭ
5-10 жилийн дараа
компани хаа хүрэхийг
мэддэг стратегич
сэтгэлгээтэй байх нь чухал.
Захирлууд чадвартай
ажилтан хаанаас олох вэ
гэж толгойгоо гашилгадаг.
Харин хаанаас олоход
төвлөрөх биш одоо
байгаа ажилтнаа сургаж
хөгжүүлэх тал дээр
анхаарах нь илүү оновчтой
шийдэл юм. Мөн стратеги
сэтгэлгээг хөгжүүлэхийн
тулд ямар бизнест хүч
сорих, алдагдалтай
бизнесийнхээ алийг нь
хаах вэ зэрэг шийдвэрийг
гаргах нь чухал.
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Бизнесийн болон
технологийн
өөрчлөлтөд бэлэн бай
СЕО нь 5-10 жилийн дараа компани хаа хүрэхийг мэддэг стратегич
сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй

С.Дөлгөөн, ЗГМ сонин

Компанид ижил зиндааны
хамтрагчгүй нэг л хүн байдаг
нь гүйцэтгэх захирал. Энэ нь
бизнест хамгийн хүчирхэг,
баяр бахдалтай, цалин
хангамж сайтай, бусдаасаа

3

САЛБАРЫН МЭДЛЭГ
ЧАДВАР
Тухайн ажлыг удирдаж
буй хүн салбарын талаар
мэдлэг туршлага сайтай
байж бизнесээ амжилттай
авч явдаг. Тиймээс
тухайн салбартаа амжилт
гаргасан эсэх нь гол
шалгуур болдог аж.

илүү нөлөөтэй албан тушаал
байдаг. Харвардын их сур
гуулиас дэлхийн 60 гаруй
улсад “XXI зууны CEO ямар
ур чадвартай байх ёстой вэ”
судалгааг хийжээ.
Хөрөнгө оруулагчид,
хувь нийлүүлэгчид дараах

БАГААР АЖИЛЛАХ
Дэлхийн шилдэг
менежерүүд харилцааны
ур чадварыг маш сайн
эзэмшсэн байдаг.
Удирдагч хүн ганцаараа
бизнесийг авч явахгүй.
Тиймээс багаар ажиллах
чадварыг хэзээ ч орхиж
болохгүй.

4

до
л оон голлох ур чад
варыг СЕО буюу гүйцэтгэх
захирлуудаас шаарддаг
болохоо хэлсэн байна.
Ирээдүйд захирал болохоор
төлөвлөж байгаа бол та
дараах чадваруудыг эзэмш
сэн байх ёстой гэнэ.

6
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ
УДИРДАХ

Бизнесийн нөхцөл болон
технологийн орчин
байнга өөрчлөгдөж
байна. Энэ өөрчлөлтийг
хүлээн авч, компани
дээрээ хэрэгжүүлж
байх үүргийг орчин
үеийн захирлууд хүлээн
авч ажилладаг байх
хэрэгтэй.

57
ИЛТГЭХ УР ЧАДВАР

Илтгэх ур чадваргүй
удирдагч хурлаа зөв
удирдан авч явахгүй.
Энэ нь менежментийн
болон удирдлагын үүрэг,
функцээ биелүүлж
чадахгүйд хүргэдэг учраас
анхаарах гол чанарын нэгд
тооцогддог байна.

ШУДАРГА ЁС ЗҮЙТЭЙ
БАЙХ
Та компанийнхаа
ажилчдын өмнө байдаг
учраас бүх зүйл шударга,
ёс зүйтэй явагдах ёстой.
Магадгүй үүнээс болж
та ганц хоёр гэрээг
алдаж болох ч цаашид
компаниа тогтвортой
авч явах үндэслэл бий
болно.

13

14

2020.03.26, ПҮРЭВ~№047 (1326)

ЗГМ.: ЗОЧИН

|

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

Э.Ариунтунгалаг:
Дахиад 10 жил
тууштай хичээллэж, үр
дүнг нь үзмээр байна
Биатлон, цана хосолсон бэлтгэлийн баазтай бол өндөр
түвшинд хөгжих боломж их байна

Б.Мөнхзул, ЗГМ сонин

З

эвсэгт хүчний 017
дугаар анги, “Алдар”
спорт хороо, биат
лоны үндэсний шиг
шээ багийн тамирчин,
олон улсын хэмжээний мастер
Э.Ариунтунгалагтай ярилцлаа.
Тэрбээр биатлоны насанд
хүрэгчдийн дэлхийн аварга
шалгаруулах тэмцээнд анх
удаа Монгол Улсаа төлөөлөн
оролцсон юм. Гүйлтийн цанын
улсын аваргад 16 удаа түрүүлсэн
түүний ярилцлагыг хүргэе.
-Монголын биатлоны спор
тод нэгэн шинэ түүхийг бичсэн
эзэн нь та болж байна. ДАШТ-д
оролцсон анхны монгол
биатлонч болсон сэтгэгдлээ
хуваалцаач?
-Маш их баярлалаа. Хамгийн
гол нь надад энэ боломжийг
олгосон Монголын биатлоны
холбооны хамт олонд талархал
илэрхийлмээр байна. Италийн
Антхольц хотод болсон ДАШТ-д
33 орны 100 гаруй тамирчин
өрсөлдлөө. ДАШТ-д уралдахын
тулд Олон улсын биатлоны
холбооноос зохион байгуулдаг
IBU cup цуврал тэмцээнд зургаан
удаа оролцож, оноо цуглуулан
эрхээ авсан. Биатлоны ДАШТ-д
уралдсан анхны монгол тамир
чин болсондоо баяртай байна.
-Таныг цанын спортын та
мирчин гэдгийг мэднэ. Хэзээ
нээс биатлонтой холбогдов?
-Биатлон миний хувьд шинэ
зүйл биш л дээ. 2014 онд
хичээллэдэг байсан юм. Биат
лоны Монголд зохиогдсон
цуврал тэмцээнд түрүүлж
байлаа. Тухайн үед шигшээ
баггүй байсан учраас спортын
төрлөө сольж, буцаад цана руу
орсон. Гүйлтийн цанын УАШТээс мөнгөн медаль авч, улсын
шигшээд багтсан. Энэ нь миний
ирээдүйд хэрэгтэй байсан
учраас биатлоноо орхисон юм.
Улмаар 2019 оны дөрөвдүгээр
сард Монголын биатлоны
холбооноос Итали руу гэрээгээр
явах уу гэж санал тавьсан.
Үүнээс хойш эргэлт буцалтгүй
биатлоныг сонгож байна даа.

-ДАШТ-д эх орноо төлөөлөн байхад дунд нь манай холбооны
анх оролцоход ямар сэтгэгдэл ерөнхий нарийн бичгийн дарга
төрж байв. Монголыг төлөөлж Б.Наран-Идэр ах Монголынхоо
байгаа гэдэг утгаараа сэтгэл төрийн далбааг мандуулаад
сууж байхыг хараад өөрийн
зүйн дарамт учирч байв уу?
-Бид Словакт сүүлийн тэм эрхгүй огшсон. Азиас зөвхөн
цээндээ оролцоод Италид очсон. Монголын далбаа л үзэгчдийн
Тэмцээний өмнөх бэлтгэлээ дунд мандаж байгааг хараад их
хийж байтал беларусь багш баярласан даа.
маань гэр бүлийн шалтгаанаар
-Сэтгүүлчид таниас юу асууж
нутаг буцдаг юм байна. Дэлхийн байна вэ?
аваргын үеэр амжиж ирж
-Тэдэнд их сонин санагдсан
чадаагүй. Тэр л надад хамгийн бололтой. Чи Монголоос ган
хүнд туссан. Австралийн цаараа ирсэн үү, хэзээ ирсэн
дасгалжуулагчаар хараагаа бэ, Монголоос ганцаараа
тэглүүлээд, гурав хоног бэлтгэл биатлоноор хичээллэдэг үү,
хийсэн. Гэхдээ өөрийн үндсэн дасгалжуулагч байдаггүй юм
дасгалжуулагчгүй болохоор уу гэх мэтээр асууж байна лээ.
ДАШТ-д оролцох хэцүү юм Өмнө нь Б.Энхсайхан залуу
билээ. Сэтгэл санааны хувьд чуудын тэмцээнд сайн оролцоод,
ч тогтворгүй болдог юм дараа нь би ДАШТ-д уралдсан
байна. Түүнээс биш бусад тал болохоор хүмүүсийн анхаарлыг
дээр асуудалгүй байсан шүү. их татсан байх.
Тэмцээний зохион байгуулалт
-Монголд хөгжүүлэхэд юу
гайхалтай төгс байсныг хэлье. дутагдаж байна вэ?
Цаг агаар ч тэмцээн явуулахад
-Биатлон, цана хосолсон бэлт
яг тохиромжтой байгаа талаар гэлийн баазтай болбол өндөр
Антхольц хот од
түвшинд хөгжих
боломж их байна.
цугласан шилдгүүд
Боломждоо
ярихыг сонссон.
Гагцхүү бэлтгэлийн
тааруулаад
-Дэлхийн авар
орчин, зориулалтын
бэлтгэлээ хийж, тир алга. Гаднын
гын үеэр Монгол
тэмцээндээ
дасгалжуулагчид
гээд зарлуулахад
ямар санагдав?
бидэнтэй уулзахдаа
оролцоод
-Биатлоны ДАШТ
“Та нар маш сайн
ирлээ. Ер нь
буудаж
байна.
с у р в а л жл а х а а р
мэргэжлийн
Бэлтгэлээ сайн
ирсэн сэтгүүлчид,
тамирчид
х и йв э л
улам
шууд дамжуулсан
өөрт тохирсон
телевизүүд монгол
сайжирна. Та бүхэн
буугаар
чууд анх удаа
шиг
зургаахан
бууддаг бол
дэлхийн аваргын
сар хичээллээд
бид Монголын
замд уралдаж байна
биатлоны ДАШТ-д
биатлоны
гээд л зарлана лээ.
оролцож байгаа
холбоонд
тохиолдол бараг
“Монголчууд нэг ч
байсан буугаа
байхгүй. Хамгийн
болтугай тамирчнаа
л ашигладаг
бэлтгээд ДАШТ-д
багадаа л таван жил
оролцуулж байгаад
хичээллэж байж
байлаа. Байгаа
маш их баяртай
ДАШТ-д оролцдог.
боломждоо
байна. Цаашид
Гэтэл монголчууд
тааруулна гэдэг
нэг биш бүтэн
зургаан
сар
энэ. Гэхдээ
багаараа оролцох
хичээллээд дэлхийн
Монгол руу
боломжтой” гэж
шилдгүүдтэй
буцахын өмнө
Олон улсын биат
өрсөлдөнө гэдэг
Беларусьт шинэ и р э э д ү й т э й н
лоны
холбоо
буу захиалсан.
т а л а р х с а н
шинж. Төрөлхийн
буудах авьяастай,
сэтгэгдлээ бидэнд
илэрхийлсэн. Үзэгчдийн суудалд байгалиас заяасан өгөгдөлтэй
Норвег, Итали, Герман тэргүүтэй хүүхдүүд байна. Тууштай байвал
биатлоны спорт өндөр хөгжсөн монголчууд хэдэн жилийн дараа
орнуудын далбаа намирч дэлхийн топуудтай зэрэгцэх

хэмжээнд хүрнэ” гэж хэлсэн.
Энэ нь маш их урам өгсөн шүү.
Ер нь над шиг зургаа, долоохон
сар буудаад ДАШТ-д оролцож
байгаа тамирчин байгаагүй.
Хамгийн багадаа л таван жил
буудсан. Стандарт замд илүү
сайн бэлтгэл хийвэл боломж
байгааг олж харлаа.
-Биатлон өндөр хөгжсөн
оронд бэлтгэл хийх ямар
байдаг юм бол?
-Бүх зүйл нь бэлэн. Хувь
хүн зөвхөн өөрөө хичээж,
бэлтгэлдээ л анхаарах ёстой.
Бусдыг цаанаас нь зохицуулдаг.
Ерөөсөө л тамирчин хүний
амжилт гаргах боломжийг маш
сайн бүрдүүлж өгсөн байдгийг
харсан. Нүдээрээ харж байж л
жинхэнэ бэлтгэлийн орчин ямар
байх ёстойг мэдэрсэн.
-Ингэхэд замын зардал, байр
хоол гээд чамгүй их мөнгө
орсон байх. Энэ бүхнийг яаж
зохицуулсан бэ?
-Монголын биатлоны хол
бооноос гадна Биеийн тамир,
спортын газраас маш их
дэмжлэг үзүүлсэн. Тиймээс
албан ёсоор баярлалаа гэж
хэлье. Ямар ч байсан боломждоо
тааруулаад бэлтгэлээ хийж,
тэмцээндээ оролцоод ирлээ.
Ер нь мэргэжлийн тамирчид
өөрт тохирсон буугаар бууддаг
бол бид Монголын биатлоны
холбоонд байсан буугаа л
ашигладаг байлаа. Байгаа
боломждоо тааруулна гэдэг энэ.
Гэхдээ Монгол руу буцахын өмнө
Беларусьт шинэ буу захиалсан.
Энэ бүхэнд манай холбоо болон
БТСГ-аас туслалцаа үзүүлсэнд
талархаж байна. Италид бэлтгэл
хийх хугацаанд ер нь их зүйл
сурсан даа. Ямар хоол идэх вэ,

хоолоо яаж тохируулах вэ гээд
л... Бид монгол хүн махсаг гээд
л замбараагүй мах идээд байдаг.
Гэтэл мэргэжлийн тамирчин
болохын тулд идэх хоолноосоо
эхлээд нарийн суралцах ёстойг
мэдэж авлаа. Гүйлтийн цана,
биатлоны тамирчид ямар хоол
идвэл тохиромжтойг Италид
байх хугацаандаа судлаад ирсэн.
-Сонирхолтой юм. Ямар хоол
зонхилдог вэ. Манай тамирчид
ямар ч тэмцээнд оролцсон
мах, борцоо авч явдаг шүү дээ?
-Анх очихдоо монгол зангаа
гаргасан. Мах идмээр байна,
энэ бол бидний үндсэн хоол гэж
тайлбарлатал хүлээж аваагүй.
Гэтэл тэд хариуд нь “Та нар
Монголоос тэр өөр орчинд ирсэн.
Цаг агаар, хоол унднаас эхлээд
бүгд өөрчлөгдөж байгаа учраас
дасан зохицох хэрэгтэй. Нэгэнт
мэргэжлийн тамирчин болох
гээд зориод ирсэн тул бидний
хоолны системийг дагахаас
өөр аргагүй. Сайн тамирчин
болъё гэвэл бусдын адил бай.
Энд их мах идэх шаардлагагүй.
Мах их идвэл хүндэрнэ” гэсэн.
Тэдний гол хэрэглэж байгаа
зүйл нь хүнсний нарийн ногоо,
загас, жимс жимсгэнэ, овъёос.
Мэдээж алдарт пастагаа
хамгийн их иднэ. Байнгын
хоол нь паста. Италийн шилдэг
биатлонч Доротье Вьерер
гэхэд л пастагаар дагнаж
хооллодог. Түүний амжилт
гаргадаг гол хүчин зүйлүүдийн
нэг нь хооллолт гэсэн судалгаа
ч байдаг юм билээ. ДАШТ-д
түрүүлсэн тамирчин ярилцлага
өгөхдөө “Би одоо шөл ууна.
Тэгээд пастагаа идээд 10 цаг
унтана. Өглөө босоод дахин
паста идээд уралдаандаа

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

ЗГМ.: ЗОЧИН
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оролцоно” гэж ярьж байхыг
хүртэл сонсоод гайхсан.
Эндээс маш хөнгөн хооллож
байж л хурд сайн гарна гэсэн
ойлголтод хүрсэн дээ. Есөн
сарын хугацаанд миний хоолны
системд өөрчлөлт орсон. Хоолоо
хэтрүүлэхээр бие хүндэрч, маш
мэдрэг болж байна. Нэг дор их
хоол идэж чадахгүй болсон.
Аль болох шөл ууж, жимс ногоо
их хэрэглэж байгаа. Мэдээж
монгол хүн учраас нэг сар амрах
хугацаандаа тохируулаад махаа
иднэ. Хүссэн хоолоо багаар ч
болтугай идээд аваарай. Бэлтгэл
эхэлбэл хүссэнээрээ хооллох
боломж олдохгүй гэдгийг багш
маань захисан.
-Италид таны нэг өдөр хэр
хэн өнгөрч байв?
-Өглөө 06:00 цагт босч хөнгөн
гүйж, сунгалтын дасгал хийнэ.
Дараа нь өглөөний цай уугаад,
нэг цаг амрах хуваарьтай.
Хамгийн гол нь үндсэн бэлтгэл
эхлэхээс хоёр цагийн өмнө
хоолоо идэж дууссан байх ёстой.
Амжихгүй бол хоолоо тохируулж,
бага идэх дүрэмтэй. Тэгэхгүй
бол хийсэн бэлтгэл маань үр
дүнгүй болдог гэсэн. Өглөөний
цай ууж, амарсаны дараа үдээс
өмнөх бэлтгэл эхэлнэ. Тэгээд
өдрийн хоол. Дараа нь оройн
бэлтгэлд гарна. Ингэхдээ олон
цагаар 2500 метрээс дээш
өндөртэй ууланд их алхуулдаг
юм билээ. Монголд ийм бэлтгэл
хийж үзээгүй хүн долоо хоногт
2-3 удаа өндөр ууланд гарна.
Ингэхдээ гүйж гарах биш
аажмаар алхана. Цанын бэлтгэл,
хурдны бэлтгэл, шагайврын
бэлтгэл гээд өөртөө зав өгөх
боломж байхгүй. Үүгээрээ
гүйлтийн цанаас ялгаатай. Зав
л гарвал буутайгаа нөхөрлөнө.
Цэвэрлэх, тослохоос эхлээд...
Олон бэлтгэлтэй учраас гэрээ
санах, илүү дутуу зүйл бодох зав
огт байхгүй. Бэлтгэл гэж байтал
нэг мэдэхэд тэмцээн эхэлнэ.

Ингээд тэмцээнээс тэмцээний
хооронд явсаар нэг л мэдэхэд
хоёр сарын хугацаа өнгөрсөн
байдаг. Эх орноосоо яваад есөн
сар болсон хэрнээ удсан юм шиг
санагдахгүй байгаа.
-Ирээдүйн зорилго тодорхой
биз?
-Тэгэлгүй яах вэ. Хамгийн
ойрын зорилго маань зуны
бэлтгэлээ маш сайн хангаад
ДАШТ-д амжилттай оролцох.
Миний анхны жил биш учраас
бага ч гэсэн туршлагажсан. Тэр
утгаараа тэмцээн бүрт үзүүлэх
амжилт маань өөр байж, үр
дүн сайн гарах ёстой. Хэрвээ
олимпод оролцохыг хүсч байгаа
бол олимпын өмнөх ДАШТ-д
заавал оролцох дүрэмтэй.
Тэгэхээр хамгийн чухал тэмцээн
нь 2021 оны ДАШТ. Дараа нь
олимпын тухай ярих хэрэгтэй
болов уу. Ирэх жил ганцаараа
биш хоёулаа, гурвуулаа
оролцохыг маш их хүсэж байна.

ЭНЭ СПОРТООРОО Л
ХООЛОО ОЛЖ ИДЬЕ
ГЭЖ ШИЙДСЭН.
ХЭРВЭЭ БИ СПОРТОО
ИНГЭЭД ОРХИВОЛ
БАГШИЛНА, ЭСВЭЛ
АРМИА ДАГАНА.
ТЭГЭХЭЭР ЕРӨӨСӨӨ
10-ХАН ЖИЛ Л
ХИЧЭЭЕ. ӨӨР ИЛҮҮ
ЗҮЙЛ ХҮСЭХГҮЙ.
-Цана, биатлоноос өөр спор
тын төрөл сонирхсон уу?
-Өвөл нь цанаар гулгаж, зун нь
хөнгөн атлетикаар хичээллэдэг.
Их гүйдэг байсан учраас
хөнгөний УАШТ-д оролцдог
байсан. 2011 онд Монголын
хүүдийн спортын наадмын 1500
метрийн гүйлтэд түрүүллээ.
Улмаар Азийн кросс гүйлтийн
тэмцээнээс хүрэл, Нанжины
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Азийн хүүхдийн спортын II
наадмаас хүрэл медаль авсан.
Гурван сар уйгагүй бэлтгэл
хийсний үндсэн дээр саадтай
гүйлтийн төрөлд медалийн
тавцанд зогсож билээ.
-Бүр саадтай гүйлтээр үү?
-Тийм ээ, тухайн үед Мон
голоос 103 тамирчин оролцоход
жүдогоор л хоёр хүрэл медаль
аваад байсан юм. Ингээд мон
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суулгахад миний өвдөг дээр
дахин нэг өвдөг ургасан мэт
том хавдсан байсан. Ингэж
Монголын баг Нанжинаас
гурван хүрэл медальтай ирж
байв. Манайхан ч ээлжилж үүрч
гүйгээд сайхан дурсамж үлдсэн
дээ, надад. Медалиа авахдаа
тэргэнцэрээс буугаад өөрөө
алхаж гарсан. Тэр бол миний
спортоор хичээллэсний хамгийн

нөлөөлнө шүү дээ?
-Мэдээж тийм. Гэхдээ бол
но гэж бодож байна. Тууштай
байхад бид гадаадын шилд
гүүдээс юугаараа ч дутахгүй
уралдаж чадна. Энэ спортоор
Азийн биатлончид ч амжилт
үзүүлэх боломжтой юм билээ.
Цанаар үндсэн техник, хоол
лолт зэрэг наад захын зүйлээ
мэдээгүй л 10 жил гулгажээ.

том, бас бахархам амжилтын
нэг.
-Таны мөрөөдөл?
-Биатлон бол залуу насандаа
амжилт гаргах спорт биш юм
байна гэдгийг мэдрээд ирлээ.
Багадаа 10 жил уралдах
хэрэгтэй. Сая ДАШТ-д эхний 30
байрт орсон тамирчдын олонх нь
30 болон түүнээс дээш насныхан.
Мөнгөн медаль авсан америк
биатлонч л гэхэд 37 настай гэж
байгаа. Тиймээс дахин 10 жил
зөвхөн энэ спортдоо үнэнчээр
зүтгэж, хаа хүртэл явахаа
үзмээр байна.
-Монголын нөхцөлд эмэгтэй
хүн 10 жилийн турш спортоор
дагнаад явах боломж байгаа
болов уу. Ар гэрийн амьд
ралаас эхлээд олон хүчин зүйл

Гэтэл өөрөө л хичээж, өөрийгөө
л тордох ёстой юм байна гэд
гийг ойлгосон. Улсаас дэмжиж
байна, холбоо дэмжлэг үзүүл
дэг, Италиас дэмжлэгтэй бол
лоо. Тиймээс биатлоноороо
хичээллэж, энэ спортоороо л
хоолоо олж идье гэж шийдсэн.
Хэрвээ би спортоо ингээд
орхивол багшилна, эсвэл армиа
дагах хоёр л зам байна. Тэгэхээр
ерөөсөө 10-хан жил л хичээе.
Өөр илүү зүйл хүсэхгүй. Биатлон
тамирчдаа маш сайн дэмждэг,
тэднийхээ амьдралыг боддог,
зөв зохион байгуулалттай холбоо
юм байна гэдгийг мэдэрлээ. Өө
рийгөө сайн бэлтгэсний дараа
туршлагажаад ирээдүйд сайн
тамирчин төрүүлэх дасгал
жуулагч болохоор шийдсэн. █

Э.Ариун
тунгалаг 2013
оны Азийн
хүүхдийн
наадмаас
саадтай
гүйлтээр хүрэл
медаль авч
байв.

голчуудын медалийн найдвар
дууслаа гэтэл би саадтай
гүйлтээр хүрэл авлаа. Эхэндээ
бүгд итгээгүй. Би ч хүртэл
өөртөө итгээгүй. Албаны хүмүүст
гадныхан миний амжилтын
талаар дуулгахад “андуурсан
байх” гээд итгэдэггүй. Би тэр
уралдаанд оролцож байхдаа
хоёрдугаар тойргоос саадыг
өвдгөөрөө цохиж бэртэл авсан.
Гэтэл тэр нь миний сүүлчийн
тэмцээн учраас бүх боломжоо
дайчлах хэрэгтэй гээд шүд
зуугаад гүйлээ. Урд гүйж яваа
хоёр хятад тамирчныг заавал
гүйцэх зорилго тавиад эцсийн
хүчээ шавхсан. Бариандаа
орлоо, хүрэл медалийн болзол
хангасан байлаа. Хүмүүс
ирээд намайг тэргэнцэр дээр

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2020 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр.
					
Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос XII.1.1.236 “Сургуулийн гадна сагсан бөмбөгийн талбай / Улаанбаатар,
Баянзүрх дүүрэг, 3 дугаар хороо, 33 дугаар сургууль/” төсөл, арга хэмжээг гүйцэтгэх
тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр
Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам нь салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын
баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт, оруулах зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах
гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг
урьж байна.
Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон Улсын секторын
нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт /УСНББОУС/-д нийцсэн “Байгаль орчин,
аялал жуулчлалын салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг”-т тухайн
салбарын шинээр өөрчлөгдсөн хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол, журам, дүрэм,
заавар аргачлалуудын агуулга, үзэл, санаа, салбарын онцлогийг тусгаж, даган мөрдөж,
хэрэгжүүлж ажиллахад боломжтой, товч, тодорхой, ойлгомжтой байдлаар өөрчлөлт
оруулахад оршино.
Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох ижил төрлийн
судалгааг хийсэн сүүлийн 3 жилийн жагсаалт, бизнесийн удирдлага эдийн засгийн чиглэлээр
мэргэшсэн магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй мэргэшсэн нягтлан бодогчоор ахлуулсан,
ижил төстэй төсөлд ажиллаж байсан туршлага бүхий магистр буюу магистраас дээш зэрэгтэй
эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр судалгаа хийдэг 5-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй
баг байна.
Зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан
авах тухай хууль”-ийн 14-16 дугаар зүйлд дурьдсан шаардлагыг хангасан байна.
Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 11 цагаас өмнө авч
болно.
Уг тендер нь цахим тендер шалгаруулалтын журмаар зохион байгуулагдаж байгаа тул тендерт
оролцогч нь цахим худалдан авах ажиллагааны систем (www.tender.gov.mn)-д өөрийн аж
ахуйн нэгжийн цахим гарын үсгээр нэвтрэн орж мэдүүлгээ цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад
материалыг хавсаргасан болно.
Үнийн саналыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 11.00 цагаас өмнө цахим
системээр илгээх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан
тендерийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 11.30 цагт нээнэ.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар
авч болно.
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ,
ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР,
УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 1 ДҮГЭЭР ХОРОО,
ЭНХТАЙВАНЫ ӨРГӨН ЧӨЛӨӨ-16А, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН IX БАЙР,
УТАС: 263022, 260056
Цахим хаяг: www.tender.gov.mn,

Монгол улс, Улаанбаатар хот -15160 Нэгдсэн Үндэсний гудамж 5/2, Засгийн газрын
II байр, Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам,
Санхүүгийн хэлтэс 1-р давхар 122 тоот өрөө Утас: 51-261732
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Хан гүрэнд
"дэлбээлж" буй
монгол сарнай
● Биеийн жин: 47 кг
● Биеийн өндөр: 160 см
● Биеийн харьцаа: 87:60:90
● Биеийн хамгийн дуртай
хэсэг: Хүзүү, эгэм
● Орд: Матар
● Төрсөн он, сар, өдөр: Нууц
● Үсний өнгө: Бор шар
● Нүдний өнгө: Хар бор
● Төгссөн сургууль: Кино
Урлагийн дээд сургууль /
бакалавр/, БНСУ-ын Yewon
урлагийн их сургууль /
магистр/, БНСУ-ын Chugye
урлагийн их сургууль /
докторант/
● Ажил: Докторантад
суралцахын хажуугаар
БНСУ-ын MCN Muzzle asia
entertainment маркетинг
компанитай гурван жилийн
гэрээ байгуулан ажиллахаас
гадна гадаа талбайн тоглолт
зохион байгуулах гишүүнээр
ажиллаж байна
● Мэргэжил: Жүжигчин,
найруулагч, соёл урлагийн
менежмент
● Идэх дуртай хоол:
Ээжийнхээ хийсэн хуушуур,
сүүтэй цай
● Дуртай өнгө: Цагаан, цайвар
ягаан. Ер нь тод өнгөлөг
өнгөнд сэтгэл сэргэдэг
● Хобби: Хувь хүний хөгжлийн
тухай бичлэг болон ном унших
дуртай
● Зорилго: Өөрийн гэсэн
кино уран бүтээлтэй болох,
киноныхоо найруулагч
жүжигчнээр ажиллахаас
гадна ost дууг нь дуулж
үзэгчдийн хүртээл болгох
● Дуртай брэнд: Gucci,
DYNAFIT, Descente ,Burberry,
Chanel thom browne
● Баримталдаг зарчим: Хүн
байх, сөрөг муу зүйлээс хол
байхыг хүсдэг
● Нууц авьяас: Олон бий
● Багын хоч: Оросын шонхор,
энхрий минь /ээж маань одоо
ч гэсэн ингэж дууддаг/
● Үзэх дуртай кино:
Солонгосын нэг ангит
кинонууд
● Хэлэх дуртай үг: “Золзаяа
чи чадна” гэж үргэлж дотоод
хүнээ хөглөдөг.
● Өглөөг хэрхэн эхлүүлдэг вэ:
Сэрэнгүүтээ сайхан зүйлээр
бодлоо цэгцлэн, ус уусныхаа
дараа шүршүүрт ордог.
● Утасны дэлгэцэн дээрх
зураг: Гэр бүлийн маань зураг
● Instagram хаяг: Zolzaya_247

ГОО САЙХАН
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Н.Сийлэн, ЗГМ сонин

Энэ удаагийн “Гоо сайхан”
буландаа жүжигчин,
найруулагч Д.Золзаяаг онцолж
байна. БНСУ-д докторантурт
суралцахын хажуугаар MCN
Muzzle asia entertainment-тай
гэрээ байгуулан мэргэжлээрээ
амжилттай ажиллаж буй түүнийг
барбитай зүйрлэж болно.
Үзэсгэлэнт бүсгүй маань тус
оронд суралцах хугацаандаа
сургуулийнхаа шилдэг оюутнаас
эхлээд Солонгос улсын
үндэсний хэмжээний 20 гаруй
шагнал хүртсэн бөгөөд тус
улсын парламентын гишүүний
нэрэмжит шагналаар удаа дараа
шагнуулж байжээ.
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О.Баярхүү, судлаач проф.

Б

НМАУ-БНСУ-ын
хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны
30 жилийн ойг энэ
өдрүүдэд хоёр тал
даа бахдалтайяа тэмдэглэж
байна. Гучин жилийн өмнө
Монгол Улсын албан ёсны нэр
ийм байсан учраас би албархуу
эхэлж байна. Энэ түүхэн үйл
явдалд оролцсон, бүтээлцсэн
нэрт дипломатч Д.Ёндон гуайн
дурсамжаас энд хуваалцана.
Гарчигт өгүүлсэн тэр араншинг
Хойд Солонгосын ах дүүс
маань хэрхэн бидэндээ гаргаж
байсан түүхэн үнэнийг одоо цагт
дэлгэхэд юуны буруу байх билээ.
Залуус маань бас мэдэж аваг.
Монголчууд Сөүл рүү дуртай
цагтаа нисээд, хэдэн арван
мянгуулаа тэнд хөдөлмөр
эрхлээд л, солонгосын бараа
Монголд бялхаад, сериалууд нь
цэнхэр дэлгэцийг эзэлчихээд л
байгаагүй. Үүнийг чинь зовж байж
бүтээсэн юм. Сайн юманд садаа
мундахгүй гэдэг шиг өмнөдүүдтэй
харилцаа тогтоох гэж хойдуулын
элдэв дарамтыг манай төр-засаг
хангалттай амссан гэдгийг би
ахмад дипломатчийн дурсамжаас
байгаагаар нь эшлэлээ:
БНСУ эрчимтэй хөгжиж
байгааг бид мэдэж байсан
боловч мэдэхгүй, тоохгүй
байгаа дүр эсгэж түүнтэй
харилцаа тогтоох, хөгжүүлэх
асуудлыг хөндөж ярьдаггүй
байлаа. БНСУ-аас Монголд
зөвхөн олон нийтийн зарим
зүтгэлтэн, биеийн тамирчид мэр
сэр ирж байсан бөгөөд манайх
ч энэ хүрээнээс халихгүй байв.
1979 оны аравдугаар сард
Улаанбаатар хотноо чөлөөт
бөхийн дэлхийн залуучуудын
аварга шалгаруулах тэмцээнд
БНСУ-ын 14 тамирчин гурван
сурвалжлагчийн хамт ирж
оролцсон. Тамирчдыг нисэх
онгоцны буудалд угтан авч
хил, гаалийн албаныхан шалган
нэвтрүүлэх үед БНАСАУ-ын
Элчин сайдын яамны монгол
хэл нүгэлтэй сайн мэдэх
дипломатч урьд хамт суралцаж
байсан монгол андтайгаа сэм
тохиролцон гаалийн ажилтны
дүрэмт хувцас өмсч тамирчдын
тээшийг шалгаж байжээ.
Тэрбээр тамирчдын авч явсан
сонин сэтгүүл, ном дэвтэр зэрэг
“сурталчилгааны чанартай”
зүйлсийг нарийвчлан шалгаж
өөрөө хураан авч байсан агаад
харин эд барааны төрлийн аар
саар заримыг “дамлан худалдах
зорилгоор” тоо хэмжээнээс
илүү авч явна хэмээн манай
гаалийн ажилтан найздаа өгч
хураалгаж байжээ. Гаалийн

Солонгос нөхдийн
сонин араншин
Гаалийн үзлэгт БНАСАУ-ын дипломатчийг оролцуулсан
тэрхүү ноцтой зөрчил дорхноо илэрч байв

үзлэгт
БНАСАУ-ын
дипломатчийг оролцуулсан
тэрхүү ноцтой зөрчил
дорхноо илэрч, гаалийн
албаны удирдлагаас
эхлэн уг албыг хариуцаж
байсан төрийн захиргааны
байгууллагын холбогдох
зарим ажилтан эвгүй үг
сонсч зэмлүүлэхэд хүрсэн
билээ.
БНСУ-ын тамирчдыг
хянах оролдлого үүгээр
дууссангүй. Тэднийг
Улаанбаатар хотноо
“Баянгол” зочид буудалд
байрлаж байхад БНАСАУын Элчин сайдын яамны
ажилтнууд
суудлын
тэрэгтэй ирж буудлын
гадаа жижүүрлэн манах,
тамирчдын хаана, юу хийж
явааг дагалдан хянах
зэргээр тэднээс хараа
салгалгүй “хариулах” оролдлого
хийж байв. Тэдний энэхүү дур
мэдсэн ажиллагааг нэн даруй
зогсоохыг БНАСАУ-ын Элчин
сайдад анхааруулан шаардаж,
болиулж билээ.
Тийнхүү нэгэн хэл соёлтой
солонгос үндэстэн бие биедээ
хавьтаж ойртох аргагүй болтлоо
зааглагдан, нэг нь нөгөөгөө
цагдан мөшгөх, үзэн ядах, өшин
дайсагнах болсон гүн эмгэнэлт
явдлын захын илрэл ил тод
ажиглагдаж байсан баримт ийм
бөлгөө.
БНСУ-тай албан ёсны
харилцаа тогтоохыг бидний
оршин амьдарч байсан нийгмийн
тогтоц зөвшөөрөхгүй байснаар
зогсохгүй, бидний түнш БНАСАУын зүгээс цаг үргэлж анхааруулан
сануулж байсан хүсэлт шаардлага
ч томоохон хориг тээг болж
байсан нь тодорхой.
1990 он гарахад олон улсын
харилцаанд шинэ уур амьсгал,

шинэ сэтгэлгээ нэвтэрч, улс
хоорондын харилцааны асуудалд
үзэл суртлын ялгааны үүднээс
ханддаг байсан урьдын зуршил
өөрчлөгдөн, халагдаж эхлэв.
Монгол Улс эдийн засгийн
нээлттэй бодлого явуулах чиг
шугамыг тунхаглан баримтлах
болсон учир юуны өмнө бүс
нутгийнхаа хөгжингүй орнууд,
тухайлан хэлбэл БНСУ-тай
худалдаа-эдийн засгийн
харилцаа тогтоон хөгжүүлэх
нь манай улсад ашигтай, газар
зүйн хувьд ойр дөт, хялбар
дөхөм байв. Нөгөөтэйгүүр
манай улс гадаад бодлогын
үйл ажиллагааны салбарт ч
өөрчлөлт шинэчлэлт хийж,
урьдын зууралдаж ирсэн
үзэл суртлын хаалт боолтоос
ангижрах ёстой байв.
Тэр үед БНСУ-ыг дэлхийн 140
шахам улс гүрэн албан ёсоор
хүлээн зөвшөөрсөн байв. Дорнод
Европын социалист орнуудаас

хамгийн түрүүнд Унгар
улс 1989 оны хоёрдугаар
сард БНСУ-тай дипломат
харилцаа тогтоосон
бол энэ үйл явц цаашид
үргэлжилж
Польш,
Югослав, Чехословак
албан ёсны харилцаа
тогтоосон байв. Харин
Зүүн хойд Азийн бүсэд
БНСУ-ыг хүлээн зөвшөөрч
харилцаа тогтоогоогүй
дөрвөн улс байсан нь
ЗСБНХУ, БНХАУ, БНАСАУ,
БНМАУ юм. “Эдний хэн
нь түрүүлж бидэнтэй гар
барих бол? Эрх мэдэл,
нэр нөлөөтэйгээрээ лав
их гүрнүүдээс эхэлж
санаачилга гаргах бол
уу?” хэмээн өмнөд
солонгосчууд хүсэн
хүлээж байжээ.
Дээр өгүүлсэн бодит
шаардлага, манай улсын өмнө
тулгарч байсан шинэ зорилтуудыг
үндэслэн Монгол Улсын Гадаад
явдлын яам 1990 оны нэгдүгээр
сард БНСУ-тай дипломат
харилцаа тогтоох тухай санал
боловсруулж, эхлээд яамны
удирдлагын түвшинд нягтлан
хэлэлцсэн билээ. Үүний дүнд
саналынхаа үндэслэл нотолгоог
дахин сайтар хянан үзэж, удирдах
дээд байгууллагад толилуулахаар
шийдвэрлэв.
БНСУ-тай дипломат харилцаа
тогтоох саналыг айлын тал нэгэнт
зөвшөөрч, төлөөлөгчөө ирүүлэх
болсон учир тийнхүү харилцаа
тогтоохоор шийдсэнээ бид
гурав дахь этгээд буюу БНАСАУын Засгийн газрын сонорт
албан ёсоор хүргэж, мэдэгдэх
шаардлагатай байлаа.
Миний бие гуравдугаар сарын
19-нд БНАСАУ-ын Элчин сайд
Ким Тхэк Рюлийг ГЯЯ-нд урьд
манай улс БНСУ-тай дипломат
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харилцаа тогтоож элчин сайд
нараа солилцон суулгахаар
шийдвэрлэж
байгаагаа
итгэмжилсэн
хэлбэрээр
урьдчилан мэдээлж буйг Засгийн
газартаа уламжилж өгөхийг
хүсэв. Элчин сайд Ким Тхэк Рюл
хэлэхдээ: Өмнөд Солонгостой
харилцаа тогтоох нь Солонгосын
хуваагдмал байдлыг хэвээр
байлгах оролдлогыг зөвшөөрөн
дэмжиж байгаа хэрэг. Бид эх
орноо нэгтгэж чадаагүйн гол
шалтгаан бол Өмнөд Солонгост
америкийн цэрэг байгаа, мөн
зарим хүчин хавсран оролцож
байгаа явдал юм. Тиймээс
харилцаа тогтоох нь тэдэнтэй
гар хөлөө нийлүүлж байгаа
хэрэг хэмээн тэр үеийнхээ үзэл
суртлын хэвшмэл хэллэгээр
ярив. Тэрбээр өөрөө цочмогдон
харамсаж байгаагаа хэлж,
бидний сонсгосон таагүй мэдээг
төвдөө уламжлахаар явсан билээ
БНАСАУ-ын эрх баригчид
манай улсын хийсэн алхмыг
эрс эсэргүүцэв. Гуравдугаар
сарын 26-нд БНСУ-ын ГЯЯ-ны
төлөөлөгчидтэй хэлэлцээ хийж
эхлэх гэж байхад БНАСАУ-ын
Элчин сайд надтай яаралтай
уулзана хэмээн ахин дахин
шахаж шаардсаар байсан тул
хэлэлцээгээ дуусгаж, харилцаа
тогтоосон тухай баримт бичигт,
үсэг зурсны дараа уулзахад
Засгийн газрынхаа даалгавраар
хатуу ширүүн үг хэллэгтэй
эсэргүүцлийн бичиг уншиж
сонсгосон билээ. Түүний утга нь:
Монгол Улс Өмнөд Солонгосын
“тоглоомын дэглэмийг” хүлээн
зөвшөөрч дипломат харилцаа
тогтоож байгаа нь анд нөхрөө
хаяж, атаат дайсантай гар
гараасаа барилцан дайсны талд
орох гэсэн шившигт ажиллагаа
мөн. Хэдхэн долларын төлөө
бидний эрх ашигт тэрсэлж
дайсагнасан энэ ажиллагаагаа
зогсоож сайтар тунгаан бодох
хэрэгтэй. Хэрэв танай хийсэн
алхам манай хоёр орны
харилцаанд нөлөөлөх бол бид
зүгээр өнгөрөөхгүй, харилцаа
тогтоосны хамаг хариуцлага, үр
дагаврыг танайх хүлээх болно
гэж сүрдүүлсэн байлаа. Элчин
сайд өөрөө нэмж хэлэхдээ
харилцаа тогтоох шийдвэрээ
цуцалж өгөхийг хүсье гэв.
–Монгол Улс хэнтэй хэрхэн
харилцах нь түүний бүрэн
эрхийн хэрэг. Үүний дагуу
БНСУ-тай дипломат харилцаа
тогтоох асуудлыг нэгэнт
ярилцаж шийдвэрлэсэн. Энэ
талаар эргэж буцах зүйл байж
таарахгүй. Бид хэдэн долларын
төлөө харилцаа тогтоох гэсэн юм
биш. Тийм зорилгоор харилцаа
тогтоох байсан бол дөчин хэдэн
жил хүлээх шаарлагагүй байсан.
Өмнөд Солонгостой харилцаа
тогтоох явдал БНАСАУ-тай
тогтоосон манай харилцаанд
нөлөөлөхгүй, хоёр орны
харилцааны түвшин буурахгүй
хуучин хэвээр байх болно гэж
Элчин сайдад хариу мэдэгдэв
гэжээ.
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Хөвсгөлд өвөлжсөн хоёр хунг ижил
сүрэгт нь нийлүүлжээ

Хунгийн хоёр дэгдээхий нисэж
чадалгүй үлдсэнийг талх,
овьёосоор тэжээж байгаад
нүүдлийн шувууд ирэхэд
усанд таввсан

Б.Гандолгор, ЗГМ сонин

Х

өвсгөл аймгийн
Улсын тусгай хам
гаалалттай газрын
хамгаалалтын
захиргааны
ажилтнууд өнгөрсөн намар
сүргээсээ хоцорсон хоёр
хунг дулаан байранд тэжээж
байгаад энэ сарын 19-нд
Эгийн голд тавьсан байна.
Энэ талаар тус аймгийн Улсын
тусгай хамгаалалттай газрын
мэргэжилтэн Г.Амаржаргалаас
тодрууллаа.
-Хоёр хун үлдсэнийг талаар
хэзээ мэдсэн бэ?
-Хунгийн хоёр дэгдээхий нисэж
чадалгүй үлдсэн мэдээллийг

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

малчин Буянтогтох бидэнд
дуулгасан. Хөвсгөл далай,
Эгийн гол хоёрын хоолой хэсэг
нэлээд орой хөлддөг болохоор
тэнд хоёр хун байсан юм билээ.
Ингээд арванхоёрдугаар сарын
сүүлчээр ус бүрэн хөлдөхөд
хоёр хун амьдрах орчингүй
болсон тул, малчин Буянтогтох
гэртээ аваачиж, идэш тэжээл
өгч байгаад манай хамгаалалтын
газар руу ярьсан. Бид нэгдүгээр
сарын 8-нд тэднийд очиж
хоёр хунг авчирсан. Ингээд
хамгаалалтын байрныхаа хажууд
жижиг байр бэлдэж, эсгий
дэвсэж өгөөд хоёр сар гаруй
тэжээсэн.
-Юугаар тэжээсэн бэ. Идэш,
тэжээл хэр голдог амьтан
байна?

-Өдөрт хоёр бүтэн буриад талх
усанд шингэлж өгдөг юм. Бас
овьёос, хивэг зохих хэмжээгээр
өгсөн. Хун хүнд их дасамтгай
амьтан шиг санагдсан. Ялангуяа,
тэжээл өгч байгаа хүндээ их
эрхэлдэг.
-Тэжээсэн хоёр хунг эр, эмийг
нь ялгаж чадав уу. Хосоороо
амьдардаг амьтад гэдэг?
-Бид судлаач дуудаж нарийн
зүйлийг судлуулаагүй л дээ.
Гэхдээ эм, эр хоёр болов уу
гэж таамагласан. Нэг нь нэлээд
ааштай бол нөгөө нь тайван
дөлгөөн зантай. Тэднийг дараа
жил зориод ирэхэд нь таних
үүднээс хүзүүвч зүүе гэсэн
боловч чадаагүй.
-Яагаад хүнд амархан ба
ригдсан юм бол?

Заган ойн нөөц багасчээ

Говь-Алтай аймагт хэрэг
жүүлж буй “Монголын уна
ган байгалийн хүлцэл, тогт
воржилтыг хангах нь” төслийн
захиалгаар Зармангийн говь,
Улаан шалын хоолойн заган
ойг тоолж, судалгаа хийжээ.
Судалгаагаар Зармангийн
говь, Улаан шалын хоолойн
нутаг дэвсгэрт сийрэг, намхан,
диаметр багатай заган ой

зонхилон тархсны зэрэгцээ
малын хөлд талхлагдсаныг
илрүүлжээ. Заган ойн
сэргэн ургалтыг судлахад
нөөц хангалтгүй бай
гааг
тогтоосон байна. Тиймээс
Зармангийн говь болон Улаан
шалын хоолойн заган ойг
хамгаалах, байгалийн сэргэн
ургалтыг дэмжих хэрэгтэйг
байгаль хамгаалагчдад су

далгааны багийнхан зөв
лөж ээ. Ялангуяа, газар
тариалан эрхлэх туршлагатай,
тариалангийн талбай, усжуу
лалт бүхий Баянтооройд мод
үржүүлгийн газар байгуулан
ажиллах хэрэгтэйг төслийн
байгийнхан танилцуулсан
юм. Түүнчлэн загийг түлшинд
хэрэглэхийг хориглох санал
гаргажээ.

Хууль бусаар мод бэлтгэсээр байна
Булган аймагт энэ он гарсаар
хууль бусаар мод бэлтгэх
гэмт хэрэг өнгөрсөн жилийн
энэ үетэй харьцуулахад
3,5 дахин нэмэгджээ.
Аймгийн Цагдаагийн газрын
мэдээлснээр нийт 97 гэмт

хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх
оны мөн үеийнхээс 3,2 хувиар
өссөн хууль бусаар мод
бэлтгэсэн хэрэг зонхилж буйг
онцлов. Хяналт шалгалтын
нэгдсэн арга хэмжээний
үр дүнд хууль бусаар мод

бэлтгэсэн 18 гэмт хэргийг
илрүүлжээ. Сүүлийн жилүүдэд
ой бүхий нутгуудад хууль
бусаар мод бэлтгэх хэрэг
ихээхэн гарах болсныг
байгаль хамгаалагчид ярьж
байна.

-Бүдүүн өвстэй, хатуу газар
төдийлэн хурдан явж чаддаггүй
амьтан юм шиг байсан. Тэгээд ч
нисэж сураагүй дэгдээхийнүүд
болохоор амархан баригдсан
байх.
-Тэднийг ижил сүрэгт нь
хэзээ тавьсан бэ. Сүрэг нь
таньж байна уу?
-Гуравдугаар сарын 15 гэхэд
ангир, хун ирчихдэг. Тиймээс
бид энэ сарын 19-нд Эгийн гол,
Хөвсгөл далайн хоолойд тавьж,
хунгийн сүрэгт нь нийлүүлсэн.
Манай хоёр хун битүү байранд
хивэг, талх идэж байсан
болохоор содон үнэр үнэртсэн
байж болох юм. Хунгийн сүрэг
тэр хоёроос жаахан дөлөөд
байсан. Дулаан орноос ирсэн
хунгууд шаазан шиг цагаан

байхад манай хоёр бор цоохор
л юм харагдаж байна билээ. Нэг
хоногийн дараа эргэж очиход 10аад хунтай нийлээд сэлж байсан.
-Усанд тавихад ямар нэгэн
шинж гаргаж буй нь мэдрэгдсэн
үү?
-Усанд шумбаад жигүүрээ
дэлгэж гүйгээд байсан. Бид
энэ байдлыг нь хараад баярлаж
байна гэж ойлгосон. Бид ч гэсэн
хоёр дэгдээхийг эсэн мэнд
өвөлжүүлээд ижил сүрэгт нь
нийлүүлсэндээ сэтгэл хангалуун
байгаа. Одоо тэд алзахгүй байх.
Хунгийн хошуу хэсгийнх нь
шар өнгө нь тодроод ирэхээр
нисэх чадвартай болсон гэсэн
үг. Тэдний шар өнгө тодорсон
болохоор ямар ч байсан сүргээ
дагаад нисэж чадах байх.

10 худаг шинээр гаргана
Сүүлийн жилүүдэд гол, горхи
ширгэж, малын бэлчээр усны хомс
дол ороод байна. Иймд ХХААХҮЯны санхүүжилтээр Завхан аймгийн
Завханмандал, Түдэвтэй, Ургамал,
Сантмаргад суманд 10 худаг
шинээр гаргахаар шийдвэрлэжээ.
Мөн аймгийн болон сумын орон
нутгийн хөгжлийн сангийн сан
хүүжилтээр Баянхайрхан, Цагаан
хайрхан,Тэс, Дөрвөлжин, Тэлмэн

суманд тус бүр нь 18 сая төгрөгийн
өртөг бүхий худаг гаргахаар
болжээ.
Тус аймгийн малчдаас худаг усны
хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх
олон хүсэлт ирсний дагуу бэл
чээрийг усжуулах ажил эхлүүлж,
сумдад худаг гаргах хөрөнгийг
шийдвэрлэсэн байна. Өнгөрсөн
жил аймгийн хэмжээнд нийт 510
худаг, усан санг тоолжээ.

Үлийн цагаан оготно устгахад
₮100 саяыг зарцуулна
Өвөрхангай аймаг энэ жил
15 сумын 64 мянган га талбайд
тархсан үлийн цагаан оготныг
устгах гэж байна. Уг ажилд аймгийн
захиргаа 100 сая төгрөг зарцуулах
бол сум бүр тодорхой хөрөнгө
төсөвлөжээ. Уг нь өнгөрсөн жил 80
мянган га талбайд мэрэгч устгал
хийсэн ч Өвөрхангай аймгийн газар

нутгийн 40 гаруй хувьд бэлчээрийн
хөнөөлт мэрэгч тархсан гэсэн
судалгаа гаргажээ. Үлийн цагаан
оготно нь ургамал тачир сийрэг,
зөөлөн хөрстэй, өндөрлөг биш
нутагт илүү их тархдаг бөгөөд
манай орны тал хээрийн бүс
нутаг тэдэнд амьдарч, үржих
таатай орчин болдог аж.
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Bilguun: Drop in copper price
may affect other commodities

Trade turnover plunges 23
percent yoy

We need to expand the budget to invest it
on the long term projects, namely mining
sector. It will benefit Mongolia in the long
term as well as affecting other sectors.

During the period, the total export stands
USD 1 billion, weakening by 31.5 percent
or USD 486.1 million.

30 percent of
the companies
had decreased
their
operational
costs.
Image by Batsaikhan.S

One thirds of
entities cut jobs
as pandemic
hits economy
More than 20,000 companies are on
the brink of collapse

FINANCE

Aminaa.U, ZGM Daily

A

ccording to a
survey conducted
by the Mongolian
National Chamber
of
Commerce
and Industry (MNCCI), over 33
percent of enterprises cut jobs
amid the COVID-19 outbreak
and the restriction to prevent its
infection. If the Government can
not take appropriate measures
immediately, roughly 260,000
people will their jobs and more
than 20,000 companies are on the
brink of collapse.
The survey included over 1,500
entities; of these, 65 percent of
them had a decrease in revenue,
42 percent could not continue

BY THE RESULT
OF LABOUR
FORCE SURVEY
OF THE FIRST
QUARTER OF 2020,
UNEMPLOYMENT
RATE OF MONGOLIA
REACHED 8.1
PERCENT.
normal activity, and 30 percent
of the companies had decreased
their operational costs.
By the result of Labour force
survey of the first quarter of 2020,
unemployment rate of Mongolia
reached 8.1 percent. At the
end of February, the number of
registered job seekers reached

35.6 thousand, of which, 20,600
(57.9 percent) were registered as
unemployed and the remaining
15,000 (42.1 percent) were
employed but looking for a new
job. Moreover, budget deficit
remained high during the time in
which, the country faces major
challenges.
Some economists are not
satisfied with the Governments
measures, saying that the lack
of effectiveness may lead to
economic crisis in the long term.
About 60 percent of the entities
that have involved in the survey
said, “financial support is
essential to save jobs”, while
the other 50 percent agreed
that delaying the due of social
insurance fee is important. █

World Bank to provide USD 2.2 million funds to Mongolia

Bayartsetseg.D, ZGM Daily

The World Bank is granting finance worth USD 2.2 million to
help strengthen Mongolia’s hospital services amid the COVID-19
pandemic. The funding will be used
to purchase the urgently needed

medical diagnostic devices in the
country. The immediate funding is
being provided under an ongoing
E-health project that aims to enhance the integration and utilization
of health information and e-health
resolutions for better health service
in selected places.

World Bank’s Country Manager for Mongolia, Andrei Mikhnev
said, “Immediate funding will
assist Mongolia to protect its
individuals from potential COVID-2019 infection and diagnose
the infection earlier and care.”
Within the framework of this fi-

nancing, specific diagnostic devices will be procured including
15 stationary and 12 mobile digital
x-rays and 41 ultrasound equipment. Deliveries are expected in
early April.
Moreover, Senior Health Specialist of the World Bank, Dinesh Nair

said, “We hope that the equipment
would fortify the preparedness to
deal with the infection outbreak
like COVID-2019. We will continue actively engaging with the government to help strengthen health
systems, disease surveillance, and
diagnosis.” █
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ZGM: HIGHLIGHTS
POLITICS
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Mongolia to
the Russian Federation Davaa
Dulamsuren visits the central
office of the Eurasian Economic
Commission in Moscow, where
the Ambassador met with A. A.
Slepnev, EEC Minister in charge
of Trade in March 24.

ECONOMY
Petro Matad Ltd Heron
development base case
increases to 33 million barrels
recoverable. Following the
success of the 2019 Block
XX drilling campaign which
resulted in the discovery of oil
in the Gazelle 1 and Heron
1 wells, as well as Heron 1
delivering one of the highest
flow rates ever recorded in
Mongolia, Petro Matad is
now focused on securing the
Exploitation Licence, required
under the Production Sharing
Contract (PSC), to enter into the
development phase on Block XX,
the company said.

ZGM: INTERVIEW

Bilguun: Drop in copper
price may affect other
commodities
Tenuun.A, ZGM Daily

The current business environment
of Mongolia has been declining as
the spread of the coronavirus impacts the global economy in the
last few months. Across nearly every
industry, multinational companies
are confronting the stark reality that
business will not go on as usual.
Economist and CEO of MIBG Bilguun Ankhbayar expressed his opinion
on the situation in Mongolia.

Top 20 index drops 1.46
percent, to 17,418.37 points.
MSE A index 0.63 percent, to
8,070.95 points. MSE B index
decreases 0.14 percent to
7,599.84 points. Market cap
stands at 2.52 trillion.
Top 20 index
(by units)
30k
25k
20k
15k
10k

17,418.37

SOCIETY
An earthquake with magnitude
4.5 occurs in Gobi-Altai province
on March 24. Since the beginning
of the year, a total of 14,895
earthquakes have recorded in
Mongolia and the border areas.
Of these, 19 were earthquakes of
magnitude 3.5 or more.
31 Mongolian students who
study in Russia evacuated by
special bus from the Tashanta
border through Mongolia’s
Tsagaannuur border on March
23. Of them, 24 students live
in Moscow, one from Sansankt
Petersburg, six from Novosibirsk
and they have arrived at the
Russian-Mongolian border by
themselves.

-Since the COVID-19 outbreak
has been threatening economies
around the world, some of the
differences have been seen in
the stock market. For example,
Mazaalai bond yield rose dramatically to 12 percent and Khuraldai
bond to 13 percent as well. What
is your verdict on it?
-Not only international investors
but also users have experienced
mental shock. It leads people to
act strangely. Everyone individuals
including the investors have been
seeking zero-risk options since the
virus became worse. Following the
situation, many changes have been
made in the markets.
-Most of the econismts seem
to expect Mongolia to issue
bonds again in the near future
as the Government bonds are due
soon. But the bond yields have
increased. Do you think it will be
stabilized at its previous rate?
-As far as I can see, the bond
yields may decrease but not the

same as it was before. Mongolia is
likely to attract additional finance
by issuing bonds.
-Mining sector, one of Mongolia’s main sources of economic
growth, has been halted for a
couple of months. Even though
the coal export to China resumed
recently, is it still possible to cover
its losses in short term?
-It is hard, especially in the short
term. The borders to China had been
closed since the early January. In
other words, it is merely impossible
to cover almost two months of coal
exports revenue. However, it is not
the biggest problem for Mongolia
than the potential commodity price
decline. Recent drop in copper price
may affect other commodities such
as coking coal. Global economies
are all connected. Producers and
exporters in China are most likely
to see decline, increasing the risk of
Mongolia’s mineral products price
to slip in the long term.
-Does the Single Window policy
necessary during the economic
hardship?
-Ofcourse, it will be effective to
provide public service in this situation. As the inversors have seen,
Mongolians have the potential to
unite when the crisis occur and the
Government can provide reliable
information, showing solidarity and
cooperation.
-Central banks around the
world have taken measures to
manage the economic crisis, such
as cutting the policy interest rate
or spuring specific sectors. Most
of them combined both fiscal and
monetary policy. How accurate
is Mongolia’s fiscal policy at the
time? What should we do in the
upcoming year?
-Well, we need to expand the
budget to invest it on the long term
projects, namely mining sector. It will
benefit Mongolia in the long term as
well as affecting other sectors. Focusing on the main revenue source
is important. █

FOREIGN TRADE

Trade turnover plunges 23 percent yoy

Bayartsetseg.D, ZGM Daily

Total foreign trade turnover declined in the first quarter of 2020
due to COVID-2019 spread compared to the same period of the
previous year. As of March 23,
foreign trade deteriorated by 23
percent year on year. During the period, the total export stands USD 1
billion, weakening by 31.5 percent
or USD 486.1 million.

In line with the COVID-2019 outbreak prevention, mineral products
export have been ceased temporarily. As a result, main mineral
products exports have been decreased, including coal by 55 percent, copper concentrate by 13.6
percent, crude oil by 79.2 percent
respectively, resulting in trade
balance deficits of USD 24.4 million. In addition, imports went down
by 12.4 percent or USD 153 million

during the same period. However,
the decline rate is less than twice
that of exports. Moreover, imports
of automobiles and machinery
fell by 16.2 percent, imports of
fuel by 15.5 percent, and diesel
fuel dropped by 18.4 percent. As
of March 23, more than 8.5 million
masks, 922 new coronavirus diagnostic devices, and 8,700 protective
clothing; more than 4 million medical equipment were imported. █
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COMMODITY MARKET
WTI Crude Oil (Nymex)
(USD/bbl.)
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ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Огноо: 2020 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам нь “Аргаль хонь, янгир
ямаа, хулан адууны тархац, нөөц тогтоох судалгааны ажил”
БОАЖЯ/202002131-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний
гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх
хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ цахимаар ирүүлэхийг урьж байна.

1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Монгол орны аргаль хонь, янгир
ямаа, хулан адууны тоо толгойн тогтвортой байдал, хэвийн өсөлтийг
хангахтай холбогдсон менежментийн тогтолцоог сайжруулах, тархац
нутгийн үнэлгээ, нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тогтоох, аргаль хонь,
янгир ямааны агнуурын менежментийн тогтолцоог сайжруулах,
нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах шинжлэх ухааны үндэслэлийг
боловсруулна. Тайланг 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн
өмнө БОАЖЯ-нд хүлээлгэн өгнө.
2. Мэдүүлэг ирүүлж буй зөвлөх нь Төрийн болон Орон нутгийн
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай
хуулийн 14-16 дугаар зүйлд дурдсан шаардлагыг хангасан байна.

3. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд
түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
4. Уг тендер нь цахим тендер шалгаруулалтын журмаар зохион
байгуулагдаж байгаа тул тендерт оролцогч нь www.tender.gov.mn-д
өөрийн аж ахуйн нэгжийн цахим гарын үсэг (PKI)-ээр нэвтрэн орж
тендерийн материалаа цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.
Захиалагчийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот 15160,
Нэгдсэн үндэсний гудамж 5/2, Засгийн газрын 2 дугаар байр,
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Хүрээлэн буй орчин,
байгалийн нөөцийн удирдлагын газар, Өрөөний дугаар: 207,
Утас: 51-26-64-26, Факс: 51-26-64-26
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Гэрийн нөхцөлд
харшил үүсдэггүй
ариутгалын
уусмал бэлтгэх
арга
Б.Гантиг, ЗГМ сонин

Дэлхий дахинд тархсан
цар тахлаас сэргийлэхийн
тулд ахуйн ариун цэврийг
сайн сахиж, ариутгал
халдваргүйтлийн дэглэм мөрдөх
шаардлага хүн бүрийн өмнө
тулгарч байна. Иймээс манай
сонин “ЗГМ зөвлөж байна”
нүүртээ гэр сууцаа ариутгаж
халдваргүйжүүлэх, ариутгалын
бодисыг хэрхэн бэлтгэж
хэрэглэх талаар хүргэж байна.

“COVID-19” халдвараас
урьдчилан сэргийлэхийн
тулд өрх гэрээ хэрхэн
ариутгах талаарх ЭМЯнаас гаргасан зөвлөмж:
Аяга, таваг, сав суулгыг
зориулалтын шингэнээр
угааж, цэвэр усаар сайтар
зайлах
Хүүхдийн тоглоомыг хоёр
хувийн содын уусмалаар
угааж, цэвэр усаар сайтар
зайлах (нэг литр бүлээн
усанд 20 гр сод хийнэ)
Хаалганы бариул,
унтраалга, удирдлага,
компьютер, цонхны
тавцан, ширээ сандал
зэргийг саван, угаалгын
нунтгаар цэвэрлэх.
Дээрх эд зүйлийг
ахуйн хэрэглээний
цэвэрлэгээний бодис
эсвэл нэг литр усанд 15
мл бодис хийж арчиж
халдваргүйжүүлнэ.
Гар нүүрийн алчуур,
цагаан хэрэглэл зэргийг
угааж индүүднэ.
Хана, шал, хатуу гадаргууг
ахуйн хэрэглээний
цэвэрлэгээний бодисоор
угааж цэвэрлээрэй.
Ариун цэврийн өрөөний
тосгуур, ванн, суултуурыг
нэг литр усанд 15 мл
"Белизна" хийж арчиж
халдваргүйжүүлнэ.
Ил задгай жорлон,
цооног, бохир усны нүх,
хогийн савыг нэг литр
усанд 400 гр гипохлорит
кальцийн болон бусад
бодисоор сард нэг
удаа халдваргүйжүүлж
хэвших нь халдварт өвчин
тусахаас сэргийлнэ.
Гэрээ цэвэрлэсний
дараа гараа сайтар
савандаж угаах эсвэл
спиртэн суурьтай гар
халдваргүйжүүлэгч
хэрэглэхийг зөвлөж
байна.
Өрөө тасалгааны
салхивчийг 10-20 минут
нээж, агаар сэлгэж
заншаарай.
Ахуйн бээлий хэрэглэх.

Анхаарах зүйл:
Халдваргүйжүүлэх
бодисыг хүүхдийн гар
хүрэхгүй, нарны гэрэл
шууд тусахгүй газар
хадгална.
Хэт мэдрэг, харшилтай
бол халдваргүйжүүлэх
бодисыг болгоомжтой
хэрэглэх.
Жавелион, хлорсепт зэрэг
халдваргүйжүүлэлтийн
бодисыг гэрийн нөхцөлд
хэрэглэж болохгүй.

1.Ингээд гэрийн нөхцөлд ариутгалын
бодис хэрхэн бэлтгэх зөвлөгөө хүргэж
байна.
Нэг аяга буцалсан ус
Нэг аяга винегар (12 хүртэлх хувийн
бүх төрлийн цагаан цуу буюу уксус)
Цайны модны эфирийн тос 25 дусал
Нимбэгний эфирийн тос 25 дусал
Бүгдийг холиод шүршигчинд хийгээд
болно. Энэхүү ариутгалын уусмал
нь хүний биед сөрөг нөлөөгүй, эко
гэдгээрээ давуу талтай.
Энэхүү уусмалаар асгараад хатсан
хоолны үлдэгдэл, бохирдол ихтэй
гадаргуу руу сайтар шүршээд хэсэг
байлгаж байгаад арчихад амархан
арилж, ариутгагдана.
2. Даавуун хэрэглэл, цагаан хэрэглэл,
дэр, өрөөний агаарт цацаж хэрэглэх
бактер устгагчтай цацлага бэлтгэх
жор:
Үйлдвэрийн цацлагууд нь олон
дахин хэрэглэх явцад харшил үүсгэх
эрсдэлтэй байдаг.
Харин гэрийн нөхцөлд бэлтгэсэн эко
цацлага нь харшил үүсгэж, бактер
үржүүлэхгүй.
Ариутгалын спирт, эсвэл чанартай
архи 1/2 аяга. (Архи нь хамгийн сайн
урвалд ордоггүй ариутгагч)
Нэрмэл ус нэг аяга
Сайн чанарын цэвэр эфирийн тос 10
дусал
Хэрэглэхдээ сэгсрэх шаардлагагүй.
Тос архиндаа сайн задардаг. Өрөө
тасалгаандаа, орны бүтээлэг, дэр,
хувцас, хивс рүүгээ 20 орчим см-н
зайнаас хөнгөн цацаж, ариутгаад
хэрэглээрэй. Өдөрт 1-2 удаа хэрэглэхэд
тохиромжтой.

Шал ариутгагч бэлтгэх жор:
Цагаан цуу (6-9%) ус хоёрыг ижил хэмжээтэй
холино.
Хүсвэл хлорамин нэмж болно.
Шал арчих хэд хэдэн алчуур гаргаж уг
шингэнээрээ чийглээд шалаа угааж ариутгана.

ӨДРИЙН ХЭМНЭЛ
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ЭНЭ ӨДРИЙН ЗУРХАЙ

Загасны ордын эрчүүд нууц авъяасаа
нээн илрүүлнэ
Хонь /III.21-IV.19/

Мэлхий /VI.22-VII.22/

Өнөөдөр танаас ихээхэн тэвчээр
шаардагдах болно. Аливаа амжилт
дуртай цагтаа, хүссэн үед чинь
ирэхгүй тул өмнө нь эхлүүлсэн ажлаа
хурдан, чанартай дуусгахдаа анхаар.
Бүх зүйл таны гарт байна. Итгэж
найдаж байсан хүнээсээ тусламж
авч чадахгүйн улмаас сэтгэл гутарна.
Гэр бүлийн харилцаагаа сайнаар авч
үлдэхийн тулд хүлээцтэй хандаарай.

Өнөөдөр та хорон муу санаатны
явуулгад автахгүй байхыг анхааруулж
байна. Бусдын ярианд бүү оролц.
Ялангуяа хэрүүл маргаанаас хол
яв. Шинэ танил тийм ч таатай
бус байх бөгөөд харилцаа удаан
хугацаанд үргэлжлэхгүй. Өнөөдрийн
төлөвлөгөөт ажил саад бэрхшээлийг
үл тоон урагшилж чадна. Хайр
сэтгэлийн хувьд шинэ харилцаа
үүснэ.

Үхэр /IV.20-V.20/

Арслан /VII.23-VIII.22/

Та өнөөдөр төлөвлөсөн зүйлийнхээ
ихэнхийг амжуулж чадна. Гэвч танд
хэн нэгний тусламжгүйгээр бүтэх
магадлал маш бага нэгэн ажил
үлдэнэ. Та хэн нэгнээс дэмжлэг
хүсэхдээ ичих шаардлагагүй.
Бүсгүйчүүд сэтгэлд хурсан бүхнээ ил
гарган зарим нэг хүний дургүйцлийг
хүргэнэ. Энэ ордны бүсгүйчүүдийг
сонирхолтой адал явдал хүлээж
байна.

Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг
хүмүүсийн хувьд өдөр бүр их
ачаалалтай байдаг ч тэд хийж буй
бүхий л ажилдаа сэтгэл хангалуун
байж чаддаг. Та мөнгө санхүүгээ
дээшлүүлэх маш боломжийн санал
хүлээж авснаас болж эргэлзэхэд
хүрнэ. Найз нөхөд, аав ээжийн
дэмжлэг танд хэрэгтэй байх болно.
Охид биеэ зөв авч явах тал дээр
хичээвэл амжилт гаргаж чадна.

Хамтатгах /V.21-VI.21/
Туйлын болгоомжтой, анхааралтай
ажиллахыг од гараг танд анхааруулж
байна. Таны хийж буй ажил зөвхөн
танаас биш олон хүчин зүйлээс
бүтэж байгаа ч ямар нэг байдлаар
буруудвал буух буулт нь танд илүү
хүндээр тусах магадлалтай. Өөрийн
байр сууриа хамгаалж үлдэхийн
төлөө тэмцэл өрнүүлэхгүй байхыг
сануулж байна. Шинэ танил эсвэл
танихгүй хүмүүсээс болгоомжил.
Хамаг бүхнээ тоочихгүй байсан нь
дээр.

Охин /VIII.23-IX.22/
Аливаа
ажилд
эргэлзээ
тээнэгэлзээгүй, шийдэмгий байж
чадвал таны зоригтой алхам
амжилт дагуулна. Сэтгэл татах
чадвар, романтик мэдрэмж өндөр
байна. Хөнгөн хуумгай хандлага энэ
өдрийн ажлыг тань баллаж мэдэх тул
аливаа асуудалд нухацтай хандаарай.
Та өнөө орой цаг гарган сууж ирэх
долоо хоногийн ажлын төлөвлөгөөгөө
боловсруул. Тэгж чадвал таны
хүссэнээс илүү үр дүн гарах болно.

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ
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8. Шүд угаах зүйл
10. Ая, үгнээс бүтсэн уран
бүтээл
11. Тас ...
13. Тун удахгүй
15. Санваартан
16. Дэлхий дахинд алдаршиж
байгаа Монголын металл
рок хамтлаг

Та юу хийхээ мэдэхгүй байгаагаасаа
болж үзмэрч, зөнч дээр очно. Тэд
танд ирээдүйг тань зааж өгнө гэдэгт
бүрэн итгэсний хэрэггүй. Сэтгэл
догдлуулсан ямар нэгэн мэдээ дуулж,
тэр эрч хүчээрээ ямар ч ажлын ард
гарахад бэлэн байна. Та өнөөдөр
төлөвлөж байснаасаа ч ихийг
амжуулж чадна. Бие эрхтэн бэртэж
болзошгүй эрсдэлтэй ажлаас холуур
байсан нь дээр.

Хумх /I.20-II.18/

Та өнөөдөр албан тушаал,
алдар нэрийн хойноос тэмүүлэх
болно. Энэ нь олны нүдэнд ил
байж, тэдний дургүйцлийг хүргэнэ.
Худалдаа наймааны ажил ахицтай, эд
хөрөнгөний хувьд тогтвортой, санаа
зовох зүйлгүй байна. Та ажил хэргийн
хамтрагчдаа туйлын ихээр итгэхийг
хүснэ. Таны өнөөдрийн түшиг тулгуур
болж чадах болно.

Та өнөөдөр хэн нэгэнд санал тавих,
өөрийнхөө дотоод ертөнцийг нээн
таниулах, бодол санаагаа илэрхийлэх,
эерэг энергийг түгээхэд таатай байна.
Дарга нартайгаа үг хэлээ ололцож,
өөрийгөө өөр өнцгөөс харуулж
чадна. Таны бие организм дархлаа
суларсныг тань илтгэж өгнө.Цаг
алдалгүй мэргэжилтнээс зөвлөгөө
авч биеэ энхрийл.

Нум /XI.22-XII.21/

Загас /II.19-III.20/

Энэ өдөр таны эмх цэгцтэй,
чадварлаг байдал амжилт авчирна.
Таны зүтгэлийг үнэлэх болно. Тийм
хэдий ч та зорилгодоо үнэнч байж
тэвчээртэй, тууштай ажиллахыг
зөвлөж байна. Таны сэтгэлийг
зовоосон асуудал үүсэх болно. Та
өөрийгөө бүхэлд нь энэ асуудалд
зориулж болохгүй. Үүссэн асуудлыг
зохицуулахын хэрээр амьдралыг өөр
өнцгөөс харж, өөрийгөө өөрчлөх
боломж олдоно.

Өнөөдөр эрчүүд нууцлагдмал
авьяасаа нээн илрүүлэх боломж
тохионо. Тэд хамтран ажиллагсад,
найз нөхдөөсөө олон сайхан сургамж
туршлагыг хуримтлуулж чадсан.
Өнөөдөр амьдрал дээр түүнийгээ
хэрэгжүүлж чадна. Романтик
болзоо төлөвлөж, түүнийгээ
дотнын хүмүүсийн тусламжтайгаар
амжилттай хийж чадна.

ХӨНДЛӨНГӨӨР:
1. Бөхийн олон төрлөөр
дэлхийн дэвжээнд
амжилттай барилдсан
улсын арслан
5. Засгийн газрын удирдлагад
захирагддаг цэргийн
байгууллага

7. Манай нийслэл хотын
товчилсон нэр
9. Зэв жанжны дүрд тоглосон
жүжигчин
14. Орон, гүрэн
17. Киноны алдартай дуу
оруулагч

ТАШУУГААР:

Өмнөх
дугаарын
хариу 03.25
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ДОРНЫН ЗУРХАЙ

Модон
хохимой өдөр

Матар /XII.22-I.19/

Хилэнц /X.23-XI.22/

9. Төрийн шагналт
Д.Пүрэвдоржийн "Сэгс
цагаан богд" найраглалын
"Хөөрхөн хотын хархүү"

БОСООГООР:
1. Төмөр ба нүүрстөрөгчийн
механик хайлш
2. Бие биедээ итгэлцэх, эв
найртай хандах сэтгэл
3. Хурдан моринд хийдэг
ажлын нэр
4. ... татах
6. Манайхны хятадуудыг
ихэнхдээ нэрлэдэг нэр

Жинлүүр /IX.23-X.22/
Хамгийн бүтээлч, хөдөлмөрч
өдрүүдийн нэг болно. Бодол санаагаа
төвлөрүүлж, өмнө хийдгээсээ ч
илүү их нарийвчлалтай, бүтээлчээр
хандахыг хичээнэ. Энэ нь танд амжилт
авчрах болно. Бүсгүйчүүд өнгөрсөн
амьдралаа эргэн харж ирээдүйн
төлөвлөгөөгөө боловсруулах, хүсэл
мөрөөдлөө тодорхойлоход ихэнх
цагаа зарцуулна
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Барилдлага: Хотол чуулган
Шүтэн барилдлага:
Нэр өнгө
Суудал: Гал
Өдрийн наран 06:42
цагт мандан, 19:13 цагт
жаргана. Тухайн өдөр
хулгана, бич жилтнээ
аливээ үйлийг хийхэд эерэг
сайн ба үхэр, луу, хонь,
нохой жилтнээ сөрөг муу
нөлөөтэй тул элдэв үйлд
хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр
найз нөхдийг түшиж элдэв
үйлийг түргэн бүтээх,
бүтээл туурвил эхлэх,
бизнес эхлэх, цар ихтэй
үйлийг эхлэх, бясалгал
хийх, доодсыг асран
өглөг, хандив өргөх, хишиг
даллага дуудуулах, насан
бүтээл хийлгэх, зэтгэрийг
номхотгох, хөгжмийн
зэмсэг урлахад сайн. Гүүр
тавих, газар ухах, эрдэнийг
гадагш өгөхөд муу. Өдрийн
сайн цаг нь бар, луу,
могой, бич, тахиа, гахай
болой. Хол газар яваар
одогсод зүүн урагш мөрөө
гаргавал зохистой. Модон
хохимой өдөр. Үс шинээр
үргээлгэх буюу засуулахад
тохиромжгүй.

ЗГМ: СҮДОКҮ
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12. Өвөрхангай аймгийн
Өлзийт сумын уугуул
алдарт дууч Д.Дуламын
овог нь болсон уртын дуу
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Хаврын дунд шарагчин
туулай сарын есөн улаан
мэнгэтэй, шийдэм одтой,
шар луу өдөр. Аргын
тооллын гуравдугаар
сарын 26, Бархасвадь
гараг. Билгийн тооллын
шинийн 2.
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ГАЛ ТОГОО

|

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

ЛАЗАНЬЯ
Үхрийн мах бол хамгийн шим тэжээлтэй,
уургаар баялаг хүнсний бүтээгдэхүүн.
Энэ удаагийн “Гал тогоо” буланд Caelum
Caferante рестораны ахлах тогооч
Ч.Гэрэлмаагийн жорыг хуваалцаж байна.

ОРЦ:
Үхрийн татсан мах- 500 гр
Үрлэн помидор- 100 гр
Лазанья гоймон-500 гр
Лууван- 1 ш
Сонгино- 1 ш
Масло- 1 а/х
Паста- 4 а/х
Гурил- 2 а/х
Ургамлын тос- 50 гр
Сүү-300 гр
Моцералла бяслаг
Давс
Перец
Вазилик
Яншуй

ХЭРХЭН ХИЙХ ВЭ:
● СОУС БЭЛТГЭХ:
Хайруулын тавгаа халааж, масло хийгээд гурилаа хуурна.
Дээрээс нь сүү бага зэрэг перец хийгээд зөөлөн галаар
өтгөртөл нь буцалгана.
● ШАНЗ БЭЛТГЭХ:
Сонгино, луувангаа ургамлын тосонд хууран, машиндсан махаа
хийж давс, вазилик, пастагаар амтлан гүйцэд болгоно.
Шарах шүүгээний тавгандаа хагас болгосон лазанья гоймонгоо
дэвсэж соусаа түрхэж, шанзаа тавина. Дээрээс нь моцералла
бяслагаа үрж, цацаж өгнө. Энэ дарааллын дагуу 3-4 удаа
давхарлаж тавиад хамгийн дээд хэсгийн давхарга дээр
помидор, яншуй тавьж 180 хэмд 20-25 минут шарна.

ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ:
Нийт калори: 1200 ккал
Уураг: 260 гр
Нүүрс ус: 390 гр
Өөх тос: 120 гр

