
ОНЦЛОХ

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

2017.03.24, БААСАН ~ №054 (600)

0 0 6 0 0

Өдгөө улсын хэмжээнд 207 мянга орчим одонтой ээж бий. Тэдэнд зориулж улсын төсвөөс жилд дөнгөж 40 орчим тэрбум 
төгрөг зарцуулж байна. 3

Авлига анхаарлын төвд

"Монгол Улс буруу чигт явж байна" гэж 
дүнэв. > 2

Эдийн засгийг тэтгэх төслөөсөө 
татгалзах эрх байхгүй
Эдийн засгийн хүндрэл ухаарлыг бидэнд 
өгсөн гэж найдаж байна. > 12

Расист, фишст, харгис Европыг 
нөмрөх ариун дайныг номлогч
Эрдоганы хэнээ үе үе цухалзаж, өөрийг нь 
ба Турк орныг эргүүтүүлж эхэллээ. > 4

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ 
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.
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2459.57 357.08 42.86

ЗЭС 5-ЧИНГИС БОНД

99.970
0.04%

843.2
0.59% 94.250

0.04%

АЛТMSE ALL 10-ЧИНГИС БОНД

5808
0.5%

1245.80
0.2%

УЛС ТӨР
Ерөнхий сайд баруун аймгийн 
иргэдтэй уулзаж, эдийн засгийг 
сэргээх гарцаа хуваалцав. 
Канадын Кебек мужид Монгол 
Улсын Өргөмжит консулын газар 
нээгдлээ. 
Иргэдэд амласан амлалтаа 
биелүүлэхийг шаардаж АН-аас 
мэдэгдэл гаргажээ. 
Бүгд найрамдахчуудын ОУ-ын  
хүрээлэн иргэд шинэ засагт итгэл 
алдарч байна гэж дүгнэв.
10 жилд улсын төсвийн зарлага 
20 дахин нэмэгдсэнийг Ерөнхий 
сайд асан Д.Бямбасүрэн онцложээ. 

ЭДИЙН ЗАСАГ
Монголбанк гадаад валютын 
ээлжит дуудлага худалдаанд 
оролцсонгүй.
“Зоос гоёл” компани нийт 78.2 
сая төгрөгийг ногдол ашиг болгон 
тараана. 
БНХАУ-ын Тяньжин   
боомт руу нүүрс тээвэрлэж 
эхэллээ. 
Хөрөнгийн биржийн индекс 
843.2 нэгж болж, 0.59 хувиар 
буурав. 
Сүүлийн зургаан өдөр дараалан 
буурсан ам.долларын спот индекс 
өслөө.     

НИЙГЭМ
Нийслэлийн мэргэжлийн хянал-
тын газраас зөрчил гаргасан 
засварын газруудыг хаажээ. 
Багшлах эрхийн зөвшөөрөл авах 
шалгалтад орохоор 1500 гаруй хүн 
бүртгүүллээ. 
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
бүх нийтийн зөвлөл байгуулахаар 
болжээ. 
Иргэдийг ойрын хугацаанд  
хөдөө орон нутаг руу зорчихгүй 
байхыг ОБЕГ-аас анхаарууллаа. 
Ховд аймгийн эмнэлгийг 
өргөтгөх санхүүжилтийг шийд-
вэрлэхээр болов. 

ДЭЛХИЙ
Дутерте БНХАУ, ОХУ-ын хөлгүү-
дийг Филиппинд нэвтрэхийг 
зөвшөөрлөө. 
Вестминстерийн халдлагатай 
холбогдуулан Бирмингемд долоон 
хүнийг баривчлав. 
НАТО-гийн тэргүүн ОХУ-тай 
яриа хэлэлцээ өрнүүлэхийн төлөө 
байна. 
Европ тив АНУ-аас бага 
хамааралтай байхыг ХБНГУ 
уриаллаа. 
Хятадын ZTE компани 
Иранд хууль бусаар технологи 
импортолжээ.

2030 ОНД ДУНДАЖ 
НАСЛАЛТААР ТЭРГҮҮЛЭХ ОРНУУД
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Амьдралын хэвшил ижилсэх 
тусам эрэгтэй, эмэгтэй хүний 

дундаж наслалтын зөрүү 
ойртож байна

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭРЭГТЭЙЧҮҮД

Өмнөд Солонгос
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ЗГМ: ИНФОГРАФИК

Хар алтаа 
нэрэх "үлгэр" 
амиллаа

НИЙТЛЭЛЧИЙН БУЛАН

Шинээр гарч ирсэн Засгийн 
газар болгон газрын тос 
боловсруулах үйлдвэр барина 
гэж амладаг. Тэр жишгийн дагуу 
Ж.Эрдэнэбатын Засгийн газар 
ажиллах бололтой. Мэргэжлийн 
тодотголтой МАН-ын Засгийн 
газар “Газрын тос боловсруулах 
үйлдвэр барих” төрийн 
өмчит компанийг энэ долоо 
хоногт шинээр байгуулахаар 
тогтсон. Компанийн бүтэц, 
зохион байгуулалт, дүрмийг 
боловсруулах Ажлын хэсгийг 
Ерөнхий сайдын захирамжаар 
батлах аж. Боловсруулах үйлдвэр 
барихад төрийн өмчит компани 
шаардлагатай гэж Засгийн газар 
үзсэн нь урьд өмнө байгаагүй 
шинэ үзэгдэл болж байна. 

Манай улсын газрын тосны 
бүтээгдэхүүний хэрэглээ 
сүүлийн таван жилд 66 хувиар 
өссөн. Тодруулбал, жилд 1.1 
сая тонн газрын тос олборлох 
хэрнээ гаднаас нэг тэрбум 
орчим ам.долларын шатахуун 
импортолж сууна. Жил болгон 
дотоодын импортын 4-5  сарын 
хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээний 
валютыг зөвхөн шатахууны 
төлбөрт төлж байгаа нь энэ. 
Төгрөгтэй харьцах ам.долларын 
ханш чанга байгаа энэ үед хилээр 
доллар давуулна гэдэг хайран. 
Хэрэв боловсруулах үйлдвэр 
байршил дагаж гажаагүй бол 
хоёр жилийн өмнө ашиглалтад 
орох байлаа. Гэвч үүнээс хойш 
хоёр жил өнгөрөөд байхад 
нефть нэрэх үйлдвэр цаасан дээр 
хэвээр. 

Б.Баяртогтох 
@bayartogtokhZGM
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Монгол удирдлагууд хаана ч бүү 
гологдоосой

БОЛОВСРОЛ

5

“Гүрэн” дээд сургуулийн 
Гүй цэт гэх удирдлагын Төрийн 
за хир гааны менежментийн 
ма гист рын ангийн оюутнууд 
Хар вар дын менежментийн хөтөл
бөрийг амжилттай дүүргэж,  
Бостон хот дахь Харвардын 
их сургуулиас сертификатаа 
гард сан. Тус сургуулийн захирал 
Д.Дэм бэрэлтэй энэхүү хөтөлбөр 

болон Монголын гүйцэтгэх удирд
лагын талаар ярилцлаа.

-Хөтөлбөрийг яагаад хэ-
рэг жүү лэх болсон талаар 
ярилц лагаа эхэлье.

-Харвардын их сургуулийн багш 
нарын удирддаг Harvard Business 
Publishing гэдэг байгууллагатай 
ажиллаад гурван жил болж 
байна. Хоёр жилийн өмнөөс 
дээд сургууль болсон тохиолдолд 
үргэлжлүүлэн хамтран ажиллах 
боломжтой гэсэн. Ингээд 2016 
оны арванхоёрдугаар сарын 17-нд 
“Гүрэн” нэртэйгээр нээгдсэн. “Гү-
рэн” дээд сургууль нь “гү рүн” үзэл 
санаа  буюу өөрийн үндэст ний 
үнэт зүйлсүүдийг, гадаад ертөн-
цийн бидэнд хэрэгтэй мэдлэг, 
мэ дээ лэлтэй давхцан нутагших 
орон зайг илэрхийлж байгаа юм.

Г.Сайнзаяа
@sainzayaZGM

Вестминстерт болсон 
террорист халдлага
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Жим Паккард, Хэлен Уоррел
Лхагва гарагт Британийн 

Пар   ла ментын танхим террорист 
халд лагад халдлагад өртлөө. 
Их Бри танийн Парламентын 
тан  химд нэвтрэх гэж оролдсон эт  -
гээд цагдааг  хутгалахаасаа өмнө 
Вест  минс терийн гүүрэн дээрх 
хүмүүсийг машинаар дайрчээ. 

Уг хэрэг нь Лондонд 2005 оны 
долдугаар сард амиа зо лиос логчид 
52 хүний амийг хө нөө сөн цуврал 
дэлбэрэлтээс хойш тохиолдож буй 
хамгийн том халд лага. Халдлага 
үйлдэг чийг оролцуулаад нийт 
таван хүний амь үрэгдэж, 40 
орчим хүн шар хадсан талаар 
цагдаагийн албанаас мэдээлэв. 

Террорис халдлагаас болж Их 
Британийн Засгийн газрын ажил-
лагаа түр зогсож, парламентын 
гишүүд, албаны хүмүүсийг 
Ний тийн танхимд хэдэн цаг 
хү лээлгэн, ерөнхий сайд Тереза 
Мэйг машинаар аюулгүй газар 
шил жүүлэн байршуулсан байна. 
Европ тивд дараалан дэгдсэн 
цуврал террорист дайралтын 
сүүлчийн жишээ-энэ халдлага 
нь Брюссельд амиа золиослогчид 
нисэх буудал, хотын төв дэх 
метро ны өртөөнд бөмбөг дэлбэл-
сэн хэргээс яг нэг жилийн дараа 
боллоо. 

20 жилийн 
өмнөх дипломоо 
гайхуулах бо ломж
гүй болсон

Ямаанаас дор үнэлэгдсэн одонтой ээжүүд



ТОДРУУЛГА & ЗАЛРУУЛГА 

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

байвал

› OPED@ZASAG.CO

Утас: 99901526 хаягаар бидэнтэй 
холбогдоно уу. 

ТОВЧХОН 
» ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 
Канад улсын Кебек мужид 
ажиллах Монгол Улсын 
Өргөмжит консулын газрын 
нээлтийн ёслолын арга хэмжээ 
Монреал хотноо боллоо. 
Канадын Кебек мужид Монгол 
Улсын 500 орчим иргэн 
аж төрдөг бөгөөд Монреал 
хотын Монголчуудын холбоо, 
Монгол-Канадын боловсрол, 
соёлын төв, Монгол хэл 
бичгийн дугуйлан зэрэг 
байгууллага энэ мужид үйл 
ажиллагаа явууллаг аж. 

» УУЛЗАЛТ
БОАЖ-ын сайд Д.Оюунхорол 
Туркийн хамтын ажиллагаа, 
зохицуулах агентлагийн 
Улаанбаатар дахь суурин 
төлөөлөгч ноён Весиль 
Чифтжитийг хүлээн авч 
уулзлаа. Уулзалтаар агаарын 
бохирдлыг бууруулах, хөрсний 
бохирдлыг сааруулах, Турк 
улсад хэвлэл мэдээллийн 
салбарын мэргэжилтнүүдийг 
илгээж сургалтад хамруулах, 
аялал жуулчлалын дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх зэрэг асуудлыг 
хөндөж ярилцлаа. 

» ТӨСӨЛ
МАХН-аас Үндсэн хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн төслийг 
боловсруулсан. Энэхүү 
төслийн хэлэлцүүлгээ зүүн 
бүсээс эхлүүлж, цаашид орон 
даяар өрнүүлэх аж. 

» ЭМХЭТГЭЛ
“Төрийн мэдээлэл” хууль 
тогтоомжийн эмхэтгэлийн 
шинэ дугаарт Дотоодын 
цэргийн тухай хуулийг 
нийтэлсэн байна. 

» АЖЛЫН ХЭСЭГ
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих 
тухай хуулийн төслийн 
үзэл баримтлал, хамт өргөн 
мэдүүлсэн хуулийн төслийг 
хэлэлцүүлэгт бэлтгэх Ажлын 
хэсгийн ахлагчаар УИХ-ын 
гишүүн Н.Учралыг томилжээ. 

» ШААРДЛАГА
Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн 
холбооноос унаач хүүхдүүдийн 
асуудлаар Ерөнхий сайдад 
шаардлага хүргүүлэхээр 
болжээ. Тус холбооны 
тэргүүн С.Одонтуяа “Шүүхийн 
шийдвэрээр, хуулиар 
хориглосон ч морины 
уралдаан тэмцээнүүд 
үргэлжилсээр, хүүхдийн 
амь нас хохирсоор байна. 
Буруутай этгээдүүдэд ёс 
зүйн хариуцлага хүлээлгэх 
хэрэгтэй” гэв.

Улс төр
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УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

Б.Даваатогтох
@datoZGM

ЭШЛЭЛ

"Монгол Улс буруу 
чигт явж байна" 
гэж дүгнэв

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат 
орон нутагт ажиллаж байна. 
Тэрбээр Ховд аймгийн иргэд-
тэй уулзаж, Засгийн газрын 
хэрэгжүүлж буй мөрийн хөтөл-
бөр, хийж байгаа ажил болон 
эдийн засгийн хүндрэлийг даван 
туулахаар шат дараатай арга 
хэмжээ авч буй талаар мэдээлэл 
өглөө. 

Өнөөдрийн Монголын эдийн 
засгийн байдал хүндхэн болсон ч 
бид ирээдүйдээ итгэлтэй, зоримог 
ажиллаж байгаа гэдгийг тэрбээр 
онцолжээ. Улс төрийн нам 
сонгуульд оролцохдоо тодорхой 
амлалтууд өгдөг. Амлалт авсан 
л бол түүнийгээ хэрэгжүүлэх 
ёстой. Зовлон зүдгүүр тоочиж 
шалтаг шалт гаан ярих нь 
зохимжгүй. МАН-ын 2016 оны 
сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт 
тусгасан ажлуудыг бүрэн эхээр нь 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт оруул сан. Түүнийгээ 
хэрэгжүүлнэ. 

Мөрийн хөтөлбөрөө хэрэг-
жүүлэхийн тулд нэгдүгээрт 
эдийн засгийн хүндрэлийг 
даван туулах онцгой бодлогыг 
хэрэг жүүлж байна. Үндэсний 
үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх, эдийн 
засгаа сайжруулахгүйгээр 

иргэдээ ажил, орлоготой болгоно 
гэж яриад ямар ч нэмэр байхгүй. 
Ажлаа авсан үеийн статистик 
бодит тоо хоёр маш зөрүүтэй 
байсан. 120 мянган аж ахуйн 
нэгж үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа гэсэн бол үнэндээ 60 
мянга нь л ажиллаж байсан. 
4000 гаруй аж ахуйн нэгжийн 
дансыг хаасан байсныг нээж 400 
гаруй аж ахуйн нэгж нийгмийн 
даатгалын шимтгэл, татварын 
өртэй байсны дансыг мөн нээж 
ажиллах боломжтой болгосон. 

Концесс нэрийн дор олон 
ажил үйлчилгээ явуулж бай на. 
Заримыг нь зогсоосон, зогсоо-
хоос аргагүй байсан. Засгийн 
газрыг өрөнд оруулсан маш 
их өр төлбөр тавьсан байсан. 
Цаашдаа ийм байдлаар явах 
ямар ч боломжгүй. Бидэнд ал-
даа гаргах эрх байхгүй. Гэсэн ч 
тодорхой арга хэмжээнүүдийг 
авч хэрэгжүүлснээр 504 тэрбум 

төгрөгөөр төсөв давж гарч 
байгаа, валютын нөөц сүүлийн 
жилд огт өсөлтгүй байсан бол 
өнгөрсөн жил анх удаа өсөлттэй 
гарсан гэв. 

Мөн үндэсний үйлдвэрлэлээ 
дэмжиж байж эдийн засаг 
сэргэнэ гэдгийг тодотгов. Тэрбээр 
“Гадаадын хөрөнгө оруулагч 
нарын дэмжлэг туслалцаа, 
итгэлийг олж авах ёстой. Үүний 
тулд төр өөрөө сахилга баттай 
бүсээ чангалах ёстой. Яагаад 
гэвэл энэ буруу бодлогыг төр 
өөрөө явуулснаас болж өнөөдөр 
ийм байдалд хүрээд байна. 
Үүнээс цааш төр зардлаа хэмнэж 
сахил га баттай байж, бүсээ 
чангалж, эдийн засгаа сэргээнэ. 
Тийм учраас ОУВС-тай хамтарч 
ажил лах шийдвэр гаргасан. 
Ингэснээр хөрөнгө оруулагчдын 
итгэл сэргэж ирдэг. Санхүүгийн 
сахилга баттай болно” гэдгийг 
уулзалтын төгсгөлд онцлов. 

Орон нутагт ажиллах үеэ-
рээ Ховд аймгийн төв дэх 
Баруун бүсийн оношилгооны 
төвийн үйл ажиллагаатай 
танилц лаа. Барилгыг өргөтгөх 
шаардлагатай техник тоног 
төхөө  рөмжийн хүрэлцээ, хан -
гамж дутагдалтай байгаа зэрэг 
хүндрэл учирч байсныг Засгийн 
газрын дэмжлэгээр шийдвэр-
лэхээр болсноо Ерөнхий сайд 
дуулгалаа.  

-Эдийн засгийн эерэг нөлөөлөл 
харагдаж эхэлсэн. Уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний үнэ тодорхой 
хэмжээгээр өсөж байна. Малын 
гаралтай түүхий эд ялангуяа 

ноос, ноолуурын үнэ өсөх ханд-
лагатай байгаа гээд яривал болж 

байна л даа. Бид түүхий эдээс хамааралтай улс 
болмооргүй байгаа юм. Түүхий эдийн үнэ өсөхөөр 
эдийн засаг өсөөд уруудахаар дагаад урууддаг 
байж болохгүй. Олон орны туршлагыг судалж 
үзэхэд эдийн засгийн хөдөлгүүр нь алт, ноолуур, 
нүүрс, мал аж ахуй биш юм билээ. Харин гол цөм 
нь хүн. Хүнээ хөгжүүлсэн газар баялаггүй байсан 
ч хөгждөг. Түүхий эдийн үнэ өсөөд эдийн засагт 
өөрчлөлт гарч болох ч хүнээ хөгжүүлээгүй бол 
буцаад л урууддаг. Хүн бүр ажилтай байх энэ 
чиглэл рүү л хандах ёстой. Ингэж улс хөгжинө. 

УИХын гишүүн 
Д.Тэрбишдагва

-Улс төрийн намын үйл ажил-
лагаагаа явуулж, оршин тогтнох 
хэлбэр бол гишүүдээсээ авсан 
татвар, хандивын санхүүжилт 
байдаг. Хуучин нэрээр ҮЗХ-

ны гишүүд жил бүр нэг сая 
төгрөгийн татвар төлдөг байлаа. 

Энэ бол 17 жилийн өмнө баталсан дүн. Өнгөрсөн 
хугацаанд ам.долларын ханш ямар болсныг бүгд 
мэдэж байгаа. Энэ хэмжээний татвараар нам хэвийн 
үйл ажиллагаа явуулах, ялангуяа шинэчлэл хийхэд 
боломжгүй гэдгийг манай намын удирдлага, 
удирдах түвшний албан тушаалтнууд бүгд мэдэж 
байгаа учраас санал нэгдсэн. Дэнчин, татвартай 
холбоотой асуудлыг Дотоод сонгуулийн хороо 
хариуцаж шийдвэр гаргасан. Нэр дэвшигчдийн 
хураамжийн мөнгийг дотоод сонгуулийн үйл 
ажиллагааны зардалд зориулна. 

АНын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын 
үүрэг гүйцэтгэгч Ц.Туваан

ЗАСГИЙН ГАЗАР

Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих нь хямралаас 
гарах гарц

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
                    

Огноо : 2017-03-24

Тендер шалгаруулалтын нэр: Вакуум таслуур, удирдлагын блок нийлүүлэх 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-36/2017

“ДЦС-4” ТӨХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Вакуум таслуур, удирдлагын блок нийлүүлэх битүүмжилсэн тендер 
ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж 
бүрдэлээр нь 50000 төгрөгийг Хаан банк 5038008126 тоот дансанд тушаасан баримт авчран худалдан авч болно. Тендер нь 
түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 
Үүнд: 
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн жил бүрийн борлуулалт нь санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 
Тендерийн санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх 
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан:2015 он, 2016 оныг ирүүлэх
Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл 2 жил
Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл: шаардлагатай
Тендерийн хамт 2%-ийн тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2017 оны 04 дугаар сарын 24-ны 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй 

тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 04 дугаар сарын 24-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот. Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо “ДЦС-4 ТӨХК-ий байр 3 давхар 312, 313 тоот өрөө 
Утас 7018-1309 7000-1357 7017-1357

Факс 7018-1309 7000-1357

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
                    

Огноо : 2017-03-24
Тендер шалгаруулалтын нэр: Үнсэн сан №5-г хөрсжүүлэх ажил гүйцэтгэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХА-01//2017

“ДЦС-4” ТӨХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос  : Үнсэн сан №5-г хөрсжүүлэх ажил гүйцэтгэх   тухай битүүмжилсэн тендер 
ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж 
бүрдэлээр  нь 100,000 төгрөгийг Хаан банк 5038008126 тоот дансанд тушаасан баримт авчран худалдан авч болно. Тендер нь 
түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 
Үүнд: 
Борлуулалтын хэмжээ: 2015,2016 оны жил бүрийн борлуулалт нь тендерт санал болгож буй үниин дүнгээс  багагүй байх
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 
тендерт санал болгож буй үниин дүнгээс багагүй байх 
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан  2015он,2016 он
Ижил төстэй  гэрээгээр хэрэгжүүлсэн  ажлын туршлага 2 жил
Сүүлийн 2 жилд хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын жагсаалт, захиалагчийн тодорхойлолтын хамт 
Машин,механизмын жагсаалт ирүүлэх
Тусгай зөвшөөрөл: шаардлагатай /Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл/
Тендерийн хамт  тендерт санал болгож буй үниин дүнгийн 2%-тай тэнцүү мөнгөн дүнгээр тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ны 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй 

тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот. Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо “ДЦС-4 ТӨХК-ий байр 3 давхар  312  тоот өрөө  
Утас 7017-1314, 7018-1309 Факс 7018-1309  7017-1314

УИХ-ын 2016 оны сонгуулийн 
дараа явуулсан судалгаагаар 
иргэдийн дундах өөдрөг үзэл 
одоо буурч, эдийн засгийн 
хүндрэл, авлигын талаарх олон 
нийтийн зовнил үргэлжилж 
байна. Энэ тухай Бүгд найрам-
дахчуудын олон улсын 
хүрээ  лэнгийн судалгааны төвөөс 
явуулсан тандах судалгааны дүн 
харуулжээ.

Энэ удаагийн судалгаагаар 
өөдрөг үзэл, хөөрөл зогссон, 
Монголын Засгийн газар 
юуны түрүүнд ард түмнийхээ 
санаа зовоосон асуудлуудыг 
шийдэх бодлого боловсруулж, 
шийдвэртэй ажиллах ёстой гэсэн 
дүгнэлтэд хүрчээ.

Судалгааны дүнгээс харахад, 
“Монгол Улс буруу чиглэлд 
явж байна” гэж хариулсан 
иргэдийн хувь хэмжээ өмнөх 
судалгаанаас 10 нэгжээр өсч, 
54 хувь болсон байна. "Монгол 
Улс буруу чиглэлд явж байна" 

Авлига анхаарлын төвд
гэж хариулсан иргэдийн 
39 хувь нь эдийн засгийн 
тогтворгүй байдал, орлогын 
тэгш бус байдлыг шалтгаанаар 
нь нэрлэжээ. Монголын эдийн 
засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал 
тааруу гэж нийт оролцогчдын 
82 хувь нь хариулсан бөгөөд энэ 
нь иргэд эдийн засгийн нөхцөл 
байдалд сэтгэл хангалуун бус 
байсаар байгааг илтгэж байгаа 
юм. 

Энэ талаар Канад улсын 
Элчин сайд Эд Жэйгэр “Энэхүү 
судалгаа нь УИХ-ын эхний 100 
хоногт хийсэн ажлыг иргэд 
олон нийт хэрхэн хүлээн авч 
байгаа дэлгэрэнгүй судал гаа 
юм. Тандалтын судалгаа нь 
Канад улсын Засгийн газраас 
дэмжин хэрэгжүүлж буй гурав 
дахь судалгаа. Яагаад Монголд 
энэ судалгааг хийх болсон бэ 
гэвэл хоёр улсын хоорондын 
ардчиллын үнэт зүйлийг 
дэмжиж хөгжүүлэхэд оршиж 
байна. Сүүлийн жилүүдэд 
эмэгтэйчүүдийн сонгуулийн 
оролцоог дэмжиж ирсэн төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг ихээхэн явуулж 
байгаа. Энэхүү төсөл нь бүх 
намд байгаа эмэгтэйчүүдийн улс 
төрийн оролцоог дэмжиж байна. 
Канад улсад нийт гишүүдийн 88 
нь эмэгтэй гишүүд байдаг. Энэ 
нь дэлхий нийтээр тогтоосон 
жендерийн харьцааны 30 хувьд 

дөхөж очсон үзүүлэлт. Одоогийн 
байдлаар Монгол Улсад эмэгтэй 
улстөрчдийг дэмжих явдал 
нэмэгдэж байгаа гэж харж байна. 
Тоо ингэж өссөн нь энэхүү 
судалгааны үр дүн” гэв.

Харин Бүгд найрамдахчуудын 
олон улсын хүрээлэнгийн 
Монгол дахь суурин төлөөлөгч 
Ашлэй Вэйлэн “Өнгөрсөн 
удаагийн судалгаагаар эдийн 
засгийн чанартай асуудлууд 
буюу ядуурал, ажилгүйдэл, 
үнийн өсөлт гэсэн асуудлуудыг 
Монголын хамгийн том 

тулгамдал гэж үзэж байсан. 
Энэ судалгааны ололт нь 
зарим хүн агаарын бохирдол 
болон гадаад өрийг хамгийн 
тулгамдсан асуудал гэж үзсэн нь 
сонирхолтой байна. Ерөнхийдөө 
судалгааг хийснээр нийгэмд 
маш олон үр нөлөөтэй гэж 
итгэдэг. Тухайлбал, олон нийт, 
эрх баригч, бодлого гаргагчид 
мэдээлэл олж авдаг. Ард 
түмэн юуг хүсч, чухалчилж, 
санаа зовж байна вэ гэдгийг 
аль аль талдаа мэдэж авдаг. 
Судал гааны давтамжийн 

хувьд, бидний зүгээс дор хаяж 
зургаан сар тутамд нэг удаа 
судалгаа хийхийг зорьж байгаа. 
Удахгүй болох Ерөнхийлөгчийн 
сонгуулийн өмнө дахин нэг 
судалгаа явуул на. Үүний дараа 
судалгааныхаа давтамжийг 
тодорхойлно” гэлээ. 

Судалгаанд Улаанбаатар хот 
болон 13 аймгийг хамруулж, 
дүүрэг болон сумдаар бүсчилсэн 
байна. Түүнчлэн суурин болон 
алс лагдсан орон нутгийн иргэ-
дийг хамруулан судалгааг 
гүйцэтгэжээ.  

Б.Тэмүүлэн
ЗГМ

Ажлаа авсан 
үеийн статистик 
бодит тоо хоёр 
маш зөрүүтэй 

байсан



Монголчууд бид цөөхүүлээ. 
Газар нутгийнхаа хэмжээгээр 
дэлхийд 18 дугаарт эрэмбэлэгддэг 
хэдий ч хүн амынхаа тоогоор 
дөнгөж 135-д жагсаж буй. 
Ардын хувьсгал ялсны дараа 
зовж зүдэрсэн 600 мянган хүнтэй 
байснаа бодвол овоо өссөөр 
гурван саяд хүрсэн нь том үр дүн. 
Гэхдээ л чамлалттай. 

Ер нь насанд хүрсэн хүн ам нь 
дор хаяж таван сая байвал эдийн 
засаг нь тогтворжиж, салбар 
бүрийг хөгжүүлэх загварын 
талаар ярих боломж бүрддэг 
гэдэг. Харин манайд тэтгэврийн 
хөгшид болоод хүүхдүүдээ 
хасахаар хөдөлмөрийн насны 
хүний тоо дөнгөж нэг сая гарна. 
Хүн амын тоо цөөн, дээр нь 
хөдөлмөр эрхлэх насны иргэд бүр 
ч бага байгаа нь улс хөгждөггүйн 
гол шалтгаан байж магад.

Улсынхаа энэ зовлонг үе 
үеийн удирдлагууд маш сайн 
ойлгож, хүн амынхаа тоог өсгөх 
гэж хэрэндээ л хичээж, болсон 
болоогүй олон арга хэмжээ авч 
иржээ. Энэхүү бодлогын нэг гол 
цөм нь олон хүүхэд төрүүлж 
өсгөсөн эхэд олгох I, II одон юм. 
1950-иад оноос олгож эхэлсэн 
энэхүү одон түүхийн явцад үүргээ 
биелүүлж, хүн амын өсөлтөд 
багагүй хувь нэмэр оруулсан 
нь гарцаагүй. Учир нь одонг 
дагалдаж ирдэг урамшуулал 
олон хүүхэдтэй болох эрмэлзэл 
төрүүлдэг байв. 

Манай эмээ, ээж хоёр хоёулаа 
Алдарт эхийн II одонтой. 
Эмээгийн үед улсаас хүүхдийнх 
нь тоогоор сар бүр мөнгө 
өгдөг байсан гэдэг. Харин 

ээжийн үед жилд нэг удаа 
700 төгрөгөөр урамшуулдаг 
байжээ. Социализмын үеийн 
700 төгрөгийн цалин гэдэг 
тун өндөртөө ордог байсныг 
бодолцвол муугүй л харж үздэг 
байсан бололтой. 

Төрөлтийг мөнгөөр дэмжих 
иймэрхүү бодлого зөвхөн 
манайд ч байдаг эд биш л дээ. 
Дэлхийн олон орон хүүхдийн 
тоогоор мөнгө өгөх замаар хүн 
амаа өсгөх бодлого барьдаг. 
Ялангуяа Европын хөгжилтэй 
орнууд. Жишээ нь, Грект 
нэг хүүхэдтэй айл сард 5.8 
еврогийн тэтгэмж авах бөгөөд 
хүүхдийн тоо нэмэгдэх тусам 
мөнгөн дүн өссөөр дөрвөн 
хүүхэд төрүүлсэн ээж 48 евро 
авах эрхтэй болно. Грек улс 
эдийн засгийн хүндхэн нөхцөлд 
байгаа учир олгох мөнгөний 
хэмжээ бусадтай харьцуулахад 
бага. Харин Францад бол дөрвөн 
хүүхэдтэй ээж 428 евро сар бүр 
авна. Бельгид гурван хүүхэд 
төрүүлбэл 432, Германд 601 
евро авах хуулийн заалттай. 
Мөн монголчууд олноор очиж 
амьдардаг Швед улсын төрөлт 
сүүлийн жилүүдэд эрс багассан 
тул хүн амаа нэмэгдүүлэх үүднээс 
багагүй халамж амладаг. Энд 
таван хүүхэдтэй ээж 8114 крон 
буюу ойролцоогоор 858 евро авч 
байгаа нь буурал тивдээ дээгүүр 
орох үзүүлэлт болж байна. 
Түүнчлэн мөнгөн урамшууллаас 
гадна татвараар дэмжих бодлого 
ч бий. Тухайлбал, Австралид 
олон хүүхэдтэй өрх татварын 

юм болохоор яаж ийгээд очиж 
авахаас яахав.

Алдарт эхийн одон авахын 
тулд мэдээж олон шалгуур давах 
ёстой. Харин энэ шалгуур дунд 
нэг сонин заалт бий. Тодруулбал, 
“бага насны хүүхэд нь нэг нас 
хүрсэн тохиолдолд” гэсэн 
заалтыг хэдэн жилийн өмнө 
хуульд өөрчлөлт оруулахдаа 
тусгаж өгчээ. Гурван хүүхэдтэй 
эх дөрөв дэхийгээ гаргаснаас нэг 
жилийн дараа Алдарт эхийн II 
одон авна гэсэн үг. Хэрэв муугаар 
бодоод хүүхэд нэг нас хүрэхээсээ 
өмнө өнгөрчихвөл өнөөх ээж 
алдарт эх биш. Ийм утгагүй заалт 
оруулах санаа ямар ухаантанд 
нь төрсөн юм, бүү мэд. 10 сар 
хэвлийдээ тээсний эцэст төрүүлэх 
гэж түмэн зовлон үзсэн ээж бүхэн 
нялх үрээ хүн болгочих юмсан л 
гэж бодож байгаа шүү дээ. Гэтэл 
ой хүрэхээсээ өмнө өнгөрвөл 
хүүхэд төрүүлсэнд тооцохгүй 
гэж байгааг нь ойлгох арга алга. 
Болж өгвөл цөөн хүнд мөнгө өгөх 
гэсэн арга ядсан заалт юм уу даа. 

Өдгөө улсын хэмжээнд 207 
мянга орчим одонтой ээж бий. 
Тэдэнд зориулж улсын төсвөөс 
жилд 40 орчим тэрбум төгрөг 
зарцуулж байгаа. Мэдээж жил 
ирэх тусам энэ тоо нэмэгдээд 
явах нь тодорхой. Гэхдээ нүд 
хуурч, ам тагласан өчүүхэн 
мөнгийг жилдээ нэг удаа бөөн 
явдал чирэгдэл болж өгөх хэрэг 
байна уу. Цагаан сарын өмнө 
сүр дуулиантай өгсөн мөнгөөр 
нь хөгшчүүд ганц ууц ч авч 
чадахгүй байгаа нь үнэн шүү 

дээ. Хэрэв улс хүн амаа өсгөх 
бодлого барьж байгаа л юм бол 
хамгийн том гавьяа байгуулж, 
өөрийн биеэ умартан байж хүн 
төрүүлдэг эх хүнийг олигтойхон 
урамшуулчихмаар юм. Ингээд 
бичихээр улсын төсөв хүнд, 
өчнөөн зээлтэй гээд элдэв шалтаг 
тоочих л байх. Гэтэл мөнгөгүй 
гэсэн хэрнээ нүдээ олоогүй 
халамжид өчнөөн тэрбумаар нь 
зарцуулсаар байгаа. Энэ жил 
л гэхэд малчдад ноолуурын 
урамшуулал болгож 22 тэрбум 
төгрөг олгохоор болсон. Энэ мэт 
71 төрлийн халамжид ДНБ-ийхээ 
2.1 хувийг тавиад туучихаад 
байгаа. Үүнд нь Монгол Улсын 
дөрвөн хүн тутмын нэг нь 
хамрагддаг гэсэн судалгаа байна. 

Ямаагаа ингэж халамжилдаг 
хэрнээ олон хүүхэдтэй эхчүүдээ 
нүд хуурах төдий өнгөрөөдөг 
манайх шиг улс өөр байдаг болов 
уу. Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж 
2012 онд УИХ-ын чуулган 
дээр Монголын төр ээжүүдээ 
ямаанаас дор үнэлж байгааг 
онцолсон удаатай. Тэрбээр 
жил бүр олгодог ноолуурын 
урамшуулал шууд утгаараа 
ямааных болдог бол одонтой 
ээжүүдэд олгодог мөнгө 
оронцоглосон халамж гэдгийг 
хатуухан шүүмжилж байсан.  

Олон хүүхэдтэй ээжүүдийг 
Швед, Франц шиг дэмжиж 
туслаач гэж даврахгүй ээ. Угаас 
ийм боломж ч байхгүй. Гэхдээ 
ядаж жилдээ сая төгрөг өгдөг 
болчихвол ёстой дэм болсон 
бодитой дэмжлэг болно. Алдарт 
эхийн I одонтой ээжид улсаас 
байр өгсөн ч уг нь буруудах 
юмгүй. Зургаан хүүхэд төрүүлж, 
улсынхаа хүн амын өсөлтөд том 
нэмэр оруулсан хүмүүс шүү дээ. 

Өдгөө гурван хүүхэдтэй 
гэр бүл Монголд олон. Гэвч 
тэдний хувьд ажил, амьдралын 
бололцооноос шалтгаалаад дахин 
хүүхэдтэй болох сонирхол тун 
бага. Нөгөөтэйгүүр эмэгтэйчүүд 
боловсролын түвшин ахих тусам 
хүүхэд төрүү лэх нь багасдаг. 
Судал гаа наас үзвэл олон хүүхэд 
тө рүүлсэн эхчүүдийн 10 орчим 
хувь нь дээд боловсролтой, 
40 шахам хувь нь бүрэн дунд 
боловсролтой байгаа аж. Харин 
одонтой ээжүүдийг бодитоор 
дэмжвэл шинэ үеийн залуу 
хосууд олон хүүхэд төрүүлэх 
талаар бодож, амьдралаа хүртэл 
төлөвлөж эхлэх болно. Дөрвөн 
саяулаа болох гэж тэмүүлж буй 
цөөн монголчуудад ийм бодлого 
хамгийн хэрэгтэй байна.  
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Ямаанаас дор үнэлэгдсэн одонтой ээжүүд

ЗГМ©

“Хүнд хэлэхэд ч ич
мээр дамшиг” гэдэг 
шиг өгч буй мөнгө 
нь өчүүхэн бага

Шилдгүүдийг нэг дороос...

Блю Скай тауэр, 4 Давхар, № 407, Энхтайваны өргөн чөлөө 17, 1-р хороо
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс, И-мэйл: info@zasag.co 

Утас: +976 70103131, Факс: +976 70106065, Вэб: ubinfo.mn

Засгийн Газрын Мэдээ сонины
2017 оны II улирлын захиалга явагдаж байна.

Захиалгын үнэ: 30,000₮
Улиралд

64 дугаар

Мөнгөгүй гэсэн 
хэрнээ хэрэггүй 

халамжид өчнөөн 
тэрбумаар нь 

зарцуулсаар байна

Монгол Улсын хүн 
амын тооллогын дүн

1935 он

1944 он 1956 он

1969 он1963 он

1979 он 1989 он

2010 он2000 он

2015 он
3,000,000

738,200

2,754,685

845,481

2,373,493

759,061

1,595,006

1,017,158

2,043,954

1,197,595

хөнгөлөлтөд хамрагдах эрхтэй 
болдог байна. Түүнчлэн 
Казахстанд алдарт эхийн I 
одонтой ээжид улсаас орон сууц 
өгөх зэргээр төрөлт дэмжсэн 
бодлогын талаар тоочоод байвал 
чамгүй урт жагсаалт болох нь.

Манай Монгол Улс ч бас 
бусдын жишгийг дагаж Алдарт 
эхийн одонтой ээжүүдэд тэтгэмж 
өгч байгаа. Гэхдээ Итгэлт баяны 
“Хүнд хэлэхэд ч ичмээр дамшиг” 
гэдэг шиг өгч буй мөнгө нь 
өчүүхэн бага. Тухайлбал, зургаа 
болон түүнээс дээш хүүхэд 
төрүүлсэн I зэргийн одонтой 
ээж жилд нэг удаа 200 мянгыг 
авна. II одонтой бол энэ дүн 

хоёр дахин бага. Хэдэн жилийн 
өмнөхтэй харьцуулахад хоёр 
дахин нэмэгдсэн тоо гээд байгаа. 
Тэгсэн хэрнээ өнөөх “хүнд 
хэлэхэд ичмээр” мөнгийг нь авах 
гэж багагүй шат дамжлага туулах 
хэрэгтэй болно. Эхлээд хороон 
дээрээ очиж дэвтэртээ бичилт 
хийлгэнэ. Дараа нь мөнгө орсон 
сургаар өөрийн биеэр банкин 
дээр очиж авах ёстой. Таягаа 
тулж, алхаж ядсан хөгшдийн 
хувьд энэ нь тун хүнд даалгавар 
болно. Тэтгэврийн дансанд нь 
шууд байршуулж болохгүй юм уу 
гэхээр “Цаанаасаа ийм заавартай” 
гэсэн үгээр ам таглаастай. Гэхдээ 
яахав, улс зүгээр өгч байгаа 

Г.Баярсайхан
@bayarsaikhanZGM

Дэлхийн олон 
орон хүүхдийн 
тоогоор мөнгө 
өгөх замаар 
хүн амаа өсгөх 
бодлого барьдаг. 
Ялангуяа 
Европын 
хөгжилтэй 
орнууд.
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ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН

Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын СУГАРМАА

Утас: 99903584

Улс төр, нийгмийн мэдээллийн алба
Эдитор Б.Гандолгор

Утас: 99901483

Эдийн засаг, бизнес мэдээллийн алба
Эдитор Б.Баяртогтох

Утас: 99901532

Гадаад контент, соёл энтертайнментын алба
Эдитор Р.Оюунцэцэг

Утас: 99901621

Г.Лхагвасүрэн
Утас: 99903581

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

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

Утас: 70103131, 
Факс: 70106065

Zasag.Co
“Чөлөөт хэвлэл” 

сангийн хэвлэх үйлдвэрт хэвлэв

Дугаарын удирдагч
Б.Баяртогтох

“Засгийн газрын мэдээ” сонин нь 
ардчилсан, шударга ёс, хүний эрхийг 

дээдэлж, чөлөөт сэтгүүл зүйн хэм 
хэмжээг бүрнээ сахин, олон ургальч 

үзлийг илэрхийлэх мэдээллийн 
индэр байж, нийт Монгол үндэстний 

ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг 
эрхэм зорилгоо болгоно.

0 0 6 0 0

РЕДАКЦИ

ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА

ХАЯГ

ЦАХИМ ХУВИЛБАР

“Сүүлийн 
3-4 жилд Турк 
авторитаризм 

руу эрс гулслаа. 
Эрдоган Ерөн-

хийлөгчийн 
хатуу засаглал 

тогтоосноороо 
хэрэг дээрээ 

даран гуйлагч 
болж хувирлаа”

Туркийн Ерөнхийлөгч Режеп 
Тайип Эрдоганыг яг ингэж 
нэрлэсэн нийтлэл сайтуудад 
олонтаа тааралдана. Берлин-
Анкарагийн хооронд улс төрийн 
харилцаа эрс хурцадлаа. ХБНГУ-
ын нутаг дэвсгэрт түрэгүүддээ 
улс төрийн ухуулга хийхээр хоёр 
улстөрч очих гэснийг нь Германы 
эрх баригчид зөвшөөрсөнгүй, 

Олхонуд Д.Баярхүү
профессор

Pасист, фашист, харгис Европыг 
нөмрөх ариун дайныг номлогч

тэгснийг нь Эрдоган нацистуудын 
бод логотой харьцуулан хараалын 
үгсээ урсгажээ. 

Р.Т.Эрдоганы Ерөнхийлөг-
чийнх нь эрх мэдлийг өргө   жүү лэх 
асуудлаар санал асуул га явуу-
лахад Герман дахь түрэ гүүд 
чухал нөөлөг болох ёстой байж. 
Тэрийг нь эс зөвшөөрс ний төлөө 
Европ тэр чигээ рээ фашист, 
харгисаараа дуудуул жээ. Түүний 
цогтой үгс: 

  Энэ Европ гэж дэлхийн II 
дайны өмнөхтэйгээ яг адилхан: 
арьсны үзэлт, фашист, харгис, 
лалын эсрэг, Туркийн эсрэг Европ 
болжээ.  

Референдум хийснээрээ бид 
Европт зохих хариуг нь барина.  

Европын холбооны эрх бариг-
чид Туркийг Европын хол боонд 
элсэхэд ямар ч саад хийж 
чадахгүй.  

Европын нэг ч улстөрчийг 
Туркэд нэвтрүүлэхгүй. 

 Эрдоганы өнгөн дээр Турк 
гэж энэ их улс юм юм л үзлээ. 
Үзэх ч болно. Соёлжиж гэгээрсэн, 
европжсон, лалжаагүй, шашин-
жаагүй улс орныг исламист нөхөр 
толгойлбол юу болдог гашуун 
сургамжийн орчин цагийн 
сонгодог жишээ нь өнөөгийн Турк 
болчихоод зовиурт олон жилийг 
ардаа үдэж байна. «Европжсон» 
гэдгийг би өөрийн сууж байсан 
Египет, Арабын бусад улс орноор 
жишээлэн ярьж байгаа хэрэг.  

Соёлжиж гэгээрсэн Евразийн 
цорын ганц их хот-Истанбулд 
төрж өссөн, нэг удаа өөрийнх 
нь ам халж ярьснаар өвөг дээдэс 
нь Гүржийн Батуми хотоос 
Турк рүү дүрвэж очсон ажар 
угсаа гарвалтай, Истанбулдаа 
Мармарын их сургуулиас 
иргэний гайгүй боловсрол 
олж авсан энэхүү Эрдоган яаж 
яваад исламист болж, ямар 
хэрэг мандуулаад өдий хүрсэн 
нь маш сонин түүх юм. Намтар 
судлаачдын хувьд бол олон 
жил, олон талаас нь мөлжих 
мөлжүүртэй яс л гэсэн үг.

Эрдоганы исламист үзэл 
санааны галыг өрдөгч нь 
Шадар сайд, Ерөнхий сайд асан 
Нежметтин Эрбакан гэгч байсан 
болж таардаг. Тэрээр орчин үеийн 
Туркэд (Ататюркээс хойш) улс 
төрийн исламын үзэл суртлыг 
үндэслэгч ба номлогч, 1980-1987 
онд улс төрийн эрхээ хасуулагч, 
1987 онд лалын шашны намаа 
буй болгогч, 1995 онд лалын 
нам нь сонгуульд ялаад 1996 онд 
Ерөнхий сайд болсон, “Лалын 
8” (D-8) гэх олон улсын эвслийг 
санаачлагч, ийм л намтартай 
нэгэн байв. Аргаа барсан Туркийн 
цэргийнхэн, шашинжаагүй 
хүчнийхэн тэр нөхрийг ганц 
жил Засгийн газар толгойлуулаад 
цэргийн эргэлтээр 1997 онд авч 
хаясан ба 1998 онд улс төрийн 
эрхийг нь таван жилээр хориглож, 
хожим 2004 онд залилангийнх 
хэргийн төлөө таван жилийн ял 
сонсгож байсан түүх хуучраагүй. 
Ийм нэгэн үл бүтэх нөхрийн 
үнэнч шавь Эрдоган улс төрийн 
тавцанд мэндэлж, өсөж дэвжиж, 
өнөө хүрчээ. 

Сайн багшийн нөмөр нөөлгөөр 

Шударга ёс, хөгжлийн нам 
гэдгээ байгуулалцаж, Эрдоган 
ямар азаар юм бүү мэд, 1994 
онд Истанбул хотын дарга 
болжээ. Лалын коалиц гэдэгт 
намаа оролцуулан байж ялсан 
нь тэр байсан ба цэргийнхэн 
намыг нь хориглож, Эрдоганыг 
лалын экстремист үзэл бодлынх 
нь төлөө, үндэсний хагарлыг 
номлосных нь төлөө ял сонсгон 
гянданд хорьжээ. Гянданд дөрвөн 
сар суусан тэрбээр 2001 онд 
Шударга ёс, хөгжлийн намаа 
дахин сэргээн байгуулж, 2002 
оны сонгуульд ялуулжээ. Нам 
нь ялсан ч шүүхийн шийдвэр 
хүчинтэй тул тэрбээр засаг 
толгойлж чадаагүй. Гэхдээ 
гадагшаа зөв тоглолт хийж нэр 
нүүрээ сэргээж чадсан аж.  

Хэдийгээр нам нь лалын 
шашны үнэт зүйлсийг тулгуур 
болгоно гэсэн ч Эрдоган АНУ-
ын талыг тууштай баримт   лагч 
болж хувирчээ. Ирак дахь АНУ 
тэргүүтэй эвслийн цэргийн 
ажиллагааг дэмжигч боллоо. 
Курдүүд аж төрдөг Умард 
Иракаас цэргээ гаргахыг  
дэмжлээ. Европын холбоонд 
Туркийг элсүүлнэ хэмээн Эрдоган 
ярьдаг, ухуулдаг боллоо. Өрнөд 
ба исламын ертөнцийн өвөр 
хоорондын зөрчлийг намжаах 
зорилго бүхий “Иргэншлийн 
Альянс” хэмээх санаачилгыг 
Эрдоган уухайлан дэмжлээ. Энэ 
чухал санаа чилгыг 2005 онд 
Испанийн Ерөнхий сайд Хосе 
Луис Род ригес Сапатеро 
дэвшүүлсэн ба үнэ цэнээ одоо ч 
алдаагүй байгаа.  

Гэтэл Эрдоганы исламист 
хэнээ үе үе цухалзан, өөрийг 
нь ба Турк орныг эргүүтүүлж 
эхэллээ. 2009 онд Давост бүх 
дэлхийн эдийн засгийн форумд 
оролцохдоо тэрбээр Израилийн 
Ерөнхийлөгч Шимон Перес рүү 
хэлэх хэлэхгүйгээр дайрлаа. Бүр 
хадуураад 2009 онд G-8-ын дээд 
түвшний уулзалтад уригдахдаа 
Шинжааны уйгуруудын төлөө 
Хятадын эсрэг лут зэмлэл 
тавилаа. Өрөмч хотод уйгурын 
салан тусгаарлагчдын жагсаалыг 
хөөн тараасныг «Уйгуруудын 
эсрэг геноцид үйлдлээ» хэмээн 
шууд яллажээ.  

Турк дэх шударга сонгуулиар 
Эрдоган тэргүүтэй исламистууд 
гараад ирэхэд европчууд гайхаж 
цочирдоогүй. Тэд гарч ирээд 
эхлээд цэргийнхнээ мухарлаж 
авсан. Янычарын удам–олон 
сайхан генералуудыг шоронгийн 
хаалга татуулсан. Цэргийнхэн 
гэдэг нь өнөөгийн Египет шиг 
нийгмийн локомотив байж 
ирсэн, шашинжихгүй хөгжих 

чөлөө шударга ёсны нам, Ливид 
Шударга ёс бүтээн байгуулалтын 
нам, Туркэд Шударга ёс хөгжлийн 
нам. Нэршлийн санаандгүй 
давхцал уу, юу вэ? 

Барууны нэг профессор Дэвид 
Гребер 2016 онд анхааруулж, 
тэмдэглэсэн нь бий. “Сүүлийн 
3-4 жилд Турк авторитаризм 
руу эрс гулслаа. Эрдоган Ерөн-
хийлөгчийн хатуу засаглал 
тогтоосноороо хэрэг дээрээ 
даран гуйлагч болж хувирлаа” 
хэмээн тэрбээр бичсэн. 

Ийм л турк Ерөнхийлөгч 
XXI зууны соёлжсон Туркийг 
залуурдаж байна. Элдэв 
зөрч лөөсөө үүдэн дотоодын 
бухимдлаа гадагш хандуулдаг 
ёсон бий. Тэр дагуу л Европыг гэв 
гэнэт расист, фашист, харги саар 
нь дуудлаа. Хэр удаан үргэлж-
лэхийг хэн ч таашгүй. Нэр хоч 
өгөх нь ч дүүрч. Европыг ариун 
дайнаар заналхийлэх нь бүр ч 
ноцтой. Гадаад хэргийн сайд 
Мевлют Чавушоглу гэдгийнх 

талд цэргийн дээд эрхтнүүд нь 
зогсдог. Шударга ёс, хөгжлийн 
нам засгийн эрх аваад, исламист 
суртлаа түр азнаж, консерватизм, 
Туркийн үнэт зүйлс гэдгийг 
хэсэг номлосон. Өрнөдөд байх 
мөртлөө дорно зүг рүү тэлэх 
гадаад бодлогоо зарласан. 
Үндсэн хуульд реформ хийх 
замаар шашинжихгүй хөгжих 
талынхныг аажмаар шахаж, хэд 
хэдэн их сургуулийн ректорууд, 
цэргийн дээд цолтнуудыг илээр 
шүүж, шашинжихгүй хөгжих 
талынхны зүрхийг үхүүлсэн ба 
шинэ Үндсэн хууль 2013 онд 
баталснаар Эрдоган хязгааргүй 
их эрх мэдэлтэй болж авсан.  

Гэтэл олон арван жил шаш-
наас ангид явж ирсэн нийгмийн 
өрнөжсөн хэсэг нь 2013 оны хавар 
Истанбулын төвд Таксимын 
талбайд босов. Эрдоганд итгэл 
үзүүлсэн 10 жил нь тэднийг 
залхаажээ. Бослого амжилт 
олсонгүй. “Арабын хавар” 
шиг үйл явдал Турк орныг 
нөмөрсөнгүй. Хэвлэл мэдээ лэл 
10 жилд айхтар “эрдоганжиж”, 
босогчдыг дэмжсэнгүйгээр 
барахгүй зөв мэдээлсэнгүй. 
Зүүний сайтууд хакерын 
дайралтад өртөж, тэмцэл 
тэгсгээд намжжээ. Нэг үгэндээ 
Туркэд шашинжихгүй хөгжих 
талынхныг исламистууд нь 
ялсан хэрэг. Ийнхүү тэрбээр 
Туркэд Ататюркийн босгосон 
байшингийн тоосгыг нэг нэгээр 
нь сугалсаар тэс өөр байшин 
барьж эхэлсэн. Үүнд нь тэсвэрээ 
барсан цэргийнхэн 2016 оны зун 
цэргийн эргэлт хийхээр хөдлөөд 
бүтэлгүйтсэн байж мэднэ. 

Логикоор дүгнэж үзэхэд 
исламистууд болоод шашин-
жихгүй хөгжих үзэлтнүүд 
өвөр хоорондоо өстэй. Засгийн 
эрхийг авахад нөгөөх нь саад 
хийх учраас. Тэднийг консенсуст 

Эрдоганы хэнээ 
үе үе цухалзаж, 

өөрийг нь ба Турк 
орныг эргүүтүүлж 

эхэллээ

ДИЗАЙНЕР:

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
	 •	Мэргэжлийн	чиглэлээр	их	дээд	сургууль	төгссөн	
	 •	Мэргэжлээрээ	ажиллаж	байсан	туршлагатай
	 •	Photoshop,	Corel	Draw,	InDesign,	Illustrator	болон	бусад	мэргэжлийн		
   программууд дээр ажиллах чадвартай
	 •	Англи	хэлний	зохих	түвшний	мэдлэгтэй

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГУУД:
	 •	Бүтээлч	сэтгэлгээтэй,	шинийг	санаачлагч
	 •	Хариуцлагатай
	 •	Тогтвор	суурьшилтай	ажиллах	хүсэл	эрмэлзэлтэй
	 •	Ажлын	ачаалал	даах	чадвартай
	 •	Хувийн	зохион	байгуулалт,	цагийн	менежмент	сайтай

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛУУД:
	 •	Ажилд	орохыг	хүсэгчийн	анкет	
	 •	Ажилд	орохыг	хүссэн	өргөдөл
	 •	Гурван	үеийн	намтар
	 •	Ерөнхий	боловсролын	гэрчилгээний	хуулбар
	 •	Иргэний	үнэмлэхний	хуулбар
	 •	Их,	дээд	сургуулийн	диплом	болон	мэргэжлийн	үнэмлэхний	хуулбар
	 •	2	хувь	цээж	зураг	(сүүлийн	3	сарын	хугацаанд	авахуулсан	байх)
	 •	Оршин	суугаа	хаягийн	тодорхойлолт
	 •	Өмнө	нь	ажиллаж	байсан	байгууллагын	тодорхойлолт

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

Өргөдлийг “Засгийн газрын мэдээ сонин”-ны байранд ирж бөглөх болон 
baasan.b@zasag.co и-мэйл хаягаар явуулна уу. Утас: 7010-3131

хүргэж эвлэлдүүлдэг нь цэргийн 
дээд элит. Тэгвэл Таксимын 
талбайн либерал мини-бослогын 
үед юу харагдав гэхээр Туркэд 
цэргийнхэн ихэд суларсан, 
Истанбулын босогчдыг дэмж-
сэнгүйг тэр үед бид харсан.  

2011 оноос Арабын орнуудыг 
хамарч дэгдсэн “Арабын хавар” 
гэх улс төрийн бослого тэмцлийг 
уухайлан дэмжигч Эрдоган нь 
өнөөг хүртэл цор ганцаараа 
ялгаран дэмжсээр, хоёр нүүр 
гаргасаар буй. Маш тодорхой 
жишээ нь бол Сири. Сири дэх 
мөргөлдөөн бүс нутагт маш олон 
улс гүрний эрх ашгийг ийнхүү 
хөндөж байгаагийн толгойд 
Турк нэр заагдана. Туркийг 
оролцуулаад, Израилийг эс 
тооцоод Ойрхи Дорнодод 
улс орнуудын хооронд, улс 
дотроо, үндэстэн дотроо маш 
том хагарал гарсныг бид харж 
байгаа. Антагонист зөрчил 
суннит нь шиитийнхээ эсрэг, 
араб нь персийнхээ эсрэг, 
исламист нь шашинжихгүй 
хөгжих үзэлтнүүдийнхээ эсрэг 
өрнөлөө. Сири дэх дайн эдүгээ 
суннит–шиит, тодруулбал 
салафит–шиитийн өргөн 
хүрээтэй мөргөлдөөн болж 
хувирсан, Сирид засгийн 
эрхийн төлөө тулалдаж буй 
такфируудтай (консерватив, 
зарим утгаар ёозгүй, засрашгүй 
мусульманчууд гэсэн үг) Эрдоган 
ба түүний Шударга ёс, хөгж лийн 
нам хүзүү толгой холбогдчихоод 
эцэст нь түү нээсээ салж 
чадахгүй, цаадуул нь өсөрхөөд 
Туркэд амар заяа үзүүлэхгүй 
байна. 

Өөрийн толгойлсон Шударга 
ёс, хөгжлийн намыг бүх 
мусульманчуудыг мандуулдаг, 
сонгодог жишээ, сургамж хэмээн 
Эрдоган ил зарлалаа. Египетэд 
“Лалын ахан дүүс”-ийн Эрх 

нь хэлсэн үгс байна. “Европт 
удахгүй ариун дайн дэгдэнэ” гэж.      

Тэрбээр бүр хараал тавин 
хэлж байна. “Та нар наад 
олон намуудаа хар. Социал-
демократууд ба Вилдерсийн 
фашистууд юугаараа ялгаатай 
юм? Бүгд л сэтгэлгээний ижил 
им тамгатай. Та нар хаашаа явж 
байна аа? Та нар Европыг хааш 
нь зална вэ? Та нар Европыг 
ёроолгүй ангал руу түлхлээ. 
Удахгүй Танай тэнд ариун дайн 
дэгдэх болно”. Энэ бол Европын 
холбоонд элсэх хүсэлтэй улс 
орны Гадаад хэргийн сайдынх 
нь амнаас гарсан үгс! 

Ингэж заналхийлснийх нь 
төлөө европчууд ардчилал яриад 
угтахгүй нь мэдээж. ХНБГУ-ын 
эрх баригч Христосын-ардчилсан 
холбоо намын дэд дарга Фолькер 
Буфье хариу барьжээ. “Туркийн 
Ерөнхийлөгч бол Германы хувьд 
хүсүүштэй зочин биш ээ. Хэрэв 
тэр наашаа ирвэл бид түүнийг 
нутагтаа оруулахгүй байх ёстой. 
Тэр нөхөр манай эх орны аюулгүй 
байдалд заналхийлж байна”. 
Германы албан ёсны байр суурь 
иймдээ тулжээ. 

Өрнөд Европ олон жил 
гуманизмын тухай доозыг 
нь хэтэртэл ярьсаар эцэст нь 
дүрвэгсдэдээ боорлуулан, 
Европын түүхэн хотуудыг лалын 
анклавуудаар дүүргэчихээд 
байна. Лалын анклавуудад 
өрнийнхний хууль дүрэм, итгэл 
үнэмшил, үзэл суртал, урлаг соёл 
нь ёстой жулдана. «Вестернизац» 
буюу өрнөжих явц гэдгээ эх орон 
дотроо ч хийж хүчрэхгүй болсон. 
Ийм байдлаас үүдэн Өрнөд 
Европын орнуудад нийгмийн 
байдал түгшүүртэй байна. Ийм 
түгшүүрийн оч дээр тос нэмэн 
дүрэлзүүлэн, түймэр дэгдээхийг 
Эрдоган,  Чавушоглу нар арай ч 
хүсээгүй байлтай.



Огноо : 2017-03-24
Тендер шалгаруулалтын нэр: ДХХА гүйцэтгэх механизм нийлүүлэх  
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-34/2017

“ДЦС-4” ТӨХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос  ДХХА гүйцэтгэх механизм нийлүүлэх   
битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж 
төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр  нь 50000 төгрөгийг Хаан банк 5038008126 
тоот дансанд тушаасан баримт авчран худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн 
өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 
Үүнд: 
 Борлуулалтын хэмжээ:   Сүүлийн 2 жилийн жил бүрийн борлуулалт нь санал болгосон 

үнийн дүнгээс багагүй байх
 Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 

Тендерийн санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх 
 Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан: 2015 он, 2016 оныг ирүүлэх

Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл 2 жил
Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл: шаардлагатай

Тендерийн хамт  2%-ийн  тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2017 оны 04-р сарын 24-ны 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх 

ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 
04-р сарын 24-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч 
болно.

Улаанбаатар хот. Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо “ДЦС-4 ТӨХК-ий байр 
3 давхар  312, 313  тоот өрөө  Утас 7018-1309  7000-1357 7017-1357

Факс 7018-1309  7000-1357

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

“Huawei”	 компанийн	 хамгийн	
том эрсдэл бол их ашгийн 
араас орох” гэж хэлсэн юм. 
Байгууллагын эрүүл соёл бий 
болоход хугацаа ордог. Энэхүү 
соёлын төлөвшлийг хувь хүн 
хураасан баялгаа хэрхэн захиран 
зарцуулж байгаагаас харж болно.

-Ирээдүйн удирдлагуудыг 
аль салбарт бэлтгэх нь чухал 
вэ?

-Бидэнд байгалийн баялгаас 
өөр баялаг байхгүй гээд хойш 
сууж болохгүй. Бид яагаад 
монгол залуучуудыг бусдын 
баялгийг удирдахад сургаж 
болохгүй гэж. Санхүүгийн 
технологийн чиглэлийн гарааны 
компаниудад маш их боломж 
гарч ирсэн. Дараагийн 10 жилд 
банкны салбарын 60 хувийг 
банк биш, санхүүгийн техноло-
гийн компаниуд бүтээдэг болно 
гэсэн судалгааг Нью-Йор-
кийн санхүүгийн институтээс 
гаргасан байна лээ.  Бид өөр 
улс орны хэрэгцээг хангаж  
чадах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
эрэлхийлдэг, аль ч салбар руу 
хөрвөх чадвартай хүмүүсийг 
бэлдэх зүгт хандах ёстой гэж 
бодож байна.  

-Америкт очоод нэг жилийн 
магистрын хөтөлбөрт хамрагдаж 
байгаа оюутнууд найман хичээл 
үзэж байхад энд 50 гаруй хичээл 
үздэг. Агуулгын хувьд илүү өргөн 
гэж болно. Төрийн болон хувийн 
хэвшлийн гүйцэтгэх удирдлагад 
ажиллаж буй хүмүүсийн хувьд 
гэр бүлээ аваад, ажил төрлөө 
орхиод, нэг жил гадаадад сурах 
цаг хугацаа, мөнгө санхүү болон 
академик англи хэлний мэдлэг 
хязгаарлагдмал хүмүүст тохирсон 
хөтөлбөр юм.

-Манайхан бараг 25 нас 
хүрээд л юм сурч чадахгүй гэж 
сэтгэлээр унах нь бий. “Гүрэн” 
сургуулийн оюутнуудын хувьд 
өөртөө итгэлтэй, зоригтой 
хүмүүс байх уу?

-Манлайллын хөтөлбөрийн 
хүрээнд Нью-Йорк, Вашингтон, 
Бостонд байдаг институтүүдтэй 
оюутнуудаа холбож өгөхөөр 
зорьж байна. Хөтөлбөрийн 
агуулга маань зөвхөн сургалтад 
төвлөрөөгүй. Манай оюутнууд 
30, 40 нас гарчихсан болохоор 
тэдэнд диплом, сертификатаас 
гадна танилын хүрээлэл хэрэгтэй. 
Эрүүл мэндийн салбарын удирдах 
ажилтан байлаа гэхэд ижил төстэй 
үйл ажиллагаа явуулдаг Америк 
компанийн удирдлагуудтай 
холбож, цаашдаа улс төрд 
ажиллах сонирхолтой хүнийг 
Вашингтон ДС дэх томоохон 
тинк танкуудтай уулзуулж 
байгаа. Оюутнуудын амжилтаар 
манай сургууль тодорхойлогдох 
учир зөвхөн сургаад орхих биш, 
байнгын холбоотой байж, ажил 
төрөлд нь дэмжлэг үзүүлэх ч 
чухал. Сургуулийн эрдэнэс бол би 
биш, энэ мундаг хөтөлбөр ч биш, 
бидний төгсөгчдийн амжилт. 

-Хоёр дахь боломж эрэлхийл-
сэн хэнд ч үүд хаалга нь 
нээлт тэй юү?

-Магистрын хөтөлбөр маань 

15 сая төгрөгийн үнэтэй бөгөөд 
энэ онд 30 хүнийг хөтөлбөртөө 
сонгон шалгаруулна. Гэхдээ 
мөнгөө төлсөн болгон суухгүй. 
Бидний зүгээс жилд 1.5 тэрбум 
төгрөгөөс илүү борлуулалттай 
компанийн захирлуудыг, мөн 
төрийн байгууллагад газрын 
даргаас дээш албан тушаал 
хашдаг хүмүүсийг л элсүүлж 
байгаа. “Гүрэн” дээд сургууль 
дэргэдээ уул уурхай, урлагийн 
менежмент, нийгмийн эрүүл 
мэндийн төв, боловсролын 
судалгаа, хувь хүний хөгжлийн 
болон санхүүгийн боловсролын 
хүрээлэнтэй. Түүнчлэн “Хөгжиж 
буй орнуудын хөгжлийн зөвлөл” 
гэж байгууллага бий. Ерөн хий-
дөө, Монголын өнөөгийн болон 
ирээдүйн чадварлаг удирд-
лагуудыг бэлтгэж, тэднийг хаа ч 
голог дохгүй хэмжээнд хүргэхээр 
хичээж байна. 

-Удирдлагын түвшинд 
шинэчлэл хийж байж нийгэмд 
өөрчлөлт хийх байх, тийм үү?

-Бид хэрэглээгээрээ уралддаг 
нийгмээс бүтээлээрээ уралддаг 
чанарын нийгэм рүү шилжих 
хэрэгтэй. Гэхдээ та төрийн 
удирдах алба хашдаг хүн, 
брэндийн цүнх барьж болохгүй 
гээд хуульчилж болохгүй. 
Нийгэмд албан болон албан 
бусаар нөлөөгөө тогтоосон 
лидерүүдийн соёл тогтоодог. 
Нөгөө талаас, байгууллага, хамт 
олныг удирдаж буй хүмүүс 
өөрсдөө ч мэдлэг, мэдээллээ 
байнга тэлэх шаардлагатай. 
Москвад 20 жилийн өмнө олон 
улсын харилцаагаар төгссөн гээд 
өнөө цагт гайхуулах нь утгагүй 
болчихлоо шүү дээ. Тасралтгүй 
суралцаж, хөгжихгүй л бол хоц-
рог дох, мартагдах, “хаягдах” 
аюулд бидний зарим нь ороод 
байна.

Танд нэг сонин жишээ ярья. 

1
-“Гүрэн” ямар чиглэлийн 

сургалттай вэ?
-“Гүйцэтгэх удирдлагын 

төрийн захиргааны магистр” 
нэртэй нэг жил хагас үргэлжлэх 
хөтөлбөр байгаа. Монголд 
бизнесийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа, бизнес эрхлэгч 
улс төртэй уялдах тохиолдол 
цөөнгүй. Тиймээс энэ хөтөлбөр 
Монголын компанийн захирал, 
удирдах ажилтанд зориулсан 
гүйцэтгэх удирдлагын чиглэлийн 
боловсрол олгох зорилготой. 
Гэхдээ энэ нь бизнесийн биш, 
төрийн захиргааны удирдлагын 
магистрын хөтөлбөр юм. Өнөө 
цагт хууль тогтоогчид болон 
шийдвэр гаргах түвшний 
хүмүүстэй ажиллах чадвар 
тухайн бизнес эрхлэгчийн 
амжилтад нөлөөлж байна. Манай 
улсын бизнес, улс төр, төрийн 
тоглоомын дүрэм бүрэн тогтож 
амжаагүй байна. 

-Харвардын сертификат 
авахын тулд ямар шалгууртай 
вэ?

-Төрийн захиргааны ма-
гист рын хөтөлбөр маань 
гурван бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. 
Нэгдүгээрт, шинжээч бэлтгэх. 
Макро, микро эдийн засгийн 
үндсэн ойлголтуудаас гадна 
статистик судалгааны арга зүйг 
эзэмших талаар нэг улирал 
үзнэ. Хоёрдугаарт, Харвардын 
хөтөлбөр буюу өөрийгөө, 
бусдыг болон бизнесээ удирдах 
тухай 44 хичээл багтсан. Үүний 
дараа шалгалтдаа тэнцсэн 
оюутнууд Бостонд очиж сер-
тификатаа авч, Харвардын 
да раа гийн манлайллын хичээ-
лээ эхлүүлдэг. Манай хөтөлбөр 
Хар вардын их сургуулийн Жон 
Ф.Кеннедигийн нэрэмжит Төрийн 
захиргааны сургуулийн хичээлтэй 
дүйцүүлсэн хөтөлбөр. Өөрөөр 
хэлбэл, оюутнууд яг л Харвардын 
хичээлийг монгол, англи хэл дээр 
үзэх юм.

-Монголд холын Харвардыг 
ойр туулжээ. Хэчнээн хичээл 
үздэг вэ.
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Монгол удирдлагууд хаана ч бүү 
гологдоосой
60 хүнтэй тө рийн 
өмчит бай гуул ла
гын 54 ажилтан нэг 
сумын хүмүүс байна

Монгол 
удирдлагууд 

хаана ч 
гологдохгүй 

байгаасай

Санхүүгийн техно-
логийн гарааны 

компаниудад 
шинэ боломж 

гарч ирсэн

VACANCY ANNOUNCEMENT 

The Government of Mongolia with support from the Asian Development Bank (ADB) has developed 
the“Regional Improvement of Border Services Project” (RIBS Project). The RIBS Project objective is to in-
crease trade and competitiveness through reduced cost and time of compliance with trade procedures. The 
Executing agency is the Ministry of Finance (MOF) and the Implementing agency is the Customs General Ad-
ministration. Under the project, Ministry of Finance is seeking to recruit a qualified Administrative officer 
(Consultant) for the Project Implementation Unit (PIU) who will be engaged on an individual 
basis.

Objectives of the assignment involve responsibility to provide administrative assistance to PIU and 
support day-to-day project activities and translation services, as needed, under the guidance of the Project 
coordinator. She/he will ensure adherence to Asian Development Bank and Government of Mongolia’s 
applicable procedures and guidelines.

Tasks and responsibilities will include:
•	 Preparing	Project	correspondences
•	 Maintaining	and	organizing	all	Project	documents
•	 Keeping	Project	contact	register	up-to-date
•	 Making	travel	arrangements	for	the	PIU	staff
•	 Coordinating	and	arranging	meetings	of	PIU	with	ADB,	PSC,	contractors,	consultants	and	other		

 Project stakeholders
•	 Preparing	minutes	of	the	meetings
•	 Manning	the	PIU	front	desk
•	 Providing	translation	services,	as	needed

Qualifications and Experience:
•	 Suitability	to	undertake	the	responsibilities	mentioned	above
•	 Graduate	of	secretarial	course,	administration,	psychology,	or	related	field
•	 At	least	five	years	of	relevant	professional	experience,	preferably	of	which	at	least	oneyear		

 should be working with ADB project or similar international projects
•	 Good	written	and	oral	communications	skills,	including	a	good	knowledge	of	English
•	 Proficient	in	Microsoft	Word,	Excel	and	PowerPoint,	and	internet	research
•	 A	good	knowledge	of	office	administration	procedures
•	 Ability	to	work	independently	and	within	tight	schedule
•	 High	standards	of	professional	and	work	ethics
•	 Good	team	player

The Consultant will be selected in accordance with the relevant regulations of the Government of Mon-
golia and the Asian Development Bank. 

If you possess the above qualifications, please submit a cover letter indicating why she/he considers her/
himself suitable for the position, detailed CV highlighting skills/experience, copy of diplomas or certificates 
and two reference letters from last two employers no later than 12:00 PM, 04 April 2017. Only those 
successful candidates will be contacted. The application documents shall be submitted in person to the 
below address. The submitted documents will not be returned to the applicants. Incomplete applications 
would not be considered. If you need any further details, please feel free to contact us.

Contact address: Room 405, Government Building No.2, S.Danzan Street 5/1, Ulaanbaatar, Mongolia. 
Tel: +(976)51 264694.

REGIONAL IMPROVEMENT OF BORDER 
SERVICES PROJECT

Хүмүүс аливаа ажил хөөцөл-
дөхдөө, хувийн болон биз не сийн 
шийдвэр гаргахдаа мэргэ, төлөг 
хийдэг цөөхөн хэдэн хүнд ханддаг 
болж. Ингээд тэд салбарын 
мэргэжилтнүүдээс ч илүү агуулга 
бүхий мэдээлэлтэй болжээ. Бүгд 
нэг хүнд хүсэл мөрөөдлөө яриад 
байвал тэр хүн автоматаар илүү 
хурдан, илүү их мэдээлэлтэй 
болно. Дүн шинжилгээ хийдэг 
газар олон чухал шийдвэр, 
мэдээлэл гарах ёстой. Гэтэл 
энэ үйл явц өөр хэн нэгэн рүү 
шилжсэн хачирхалтай үзэгдлийг 
ойлгох хэрэгтэй болж байна. 
Үүнийг бид рационал итгэлцүүр 
буюу бодит байдлыг харах чадвар 

гээд байгаа юм. Ухаалаг байдал, 
бодит байдал хоёр ойртвол систем 
эрүүлжиж буйн илрэл.

-Хэн хүний үзэл санаа өөр 
байдгийн адилаар баялагт 
хүрэх арга нь ч өөр байдаг байж 
мэдэх юм?
-“Huawei”	 компанийн	 үзэл	

санааны зөвлөх, Хятадын 
томоохон менежментийн 
сургуулийн профессор хүнтэй 
бид уулзсан юм. Тэр хүн “Бид 
урт хугацаанд бага ашиг өгдөг 
төслүүдэд хөрөнгө оруулдаг. Бид 
богино хугацаанд их ашиг өгөх 
биш, хувь хүнийг, байгууллагыг 
хөгжүүлэх, сургах төсөлд хөрөнгө 
оруулах философи баримталдаг. 

Хувийн архиваас©



Авто
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Өдгөө хамаарах урд тэнх
лэгтэй бат бөх жийп цөөрч 
дээ. Харин үлдсэн цөөн хэд нь үеэ 
өнгөрөөсөн үлэг гүрвэл үү, эсвэл 
үнэ цэнээ алддаггүй өв сахигч уу.

ХЭНИЙХ НЬ ДОМОГ ИЛҮҮ 
ГОЁ БАЙНА

76	 жилийн	 түүхтэй	 Jeep	
маркийн анхны Willys Overland 
1941 оны долдугаар сарын 23-нд 
мэндэлсэн боловч албан ёсны 
түүхэн замнал нь 10 жилээр 
хоцорч, 1950 онд эхэлсэн юм. 

Өнгөрөгч 65 жилийн хугацаанд 
бүх дугуй нь хөтлөгчтэй энэхүү 
дайчин эрийн гадна төрх 
үндсээрээ өөрчлөгдөж, армийн 
болхи ясан хэдрэг байсан Willys 
туулах чадвар сайтай ард түмний 
тохилог унаа болж хувирчээ. 
Nissan	Patrol	мөн	ялгаагүй	65	

жилийн түүхтэй автомашин. 
Гэхдээ	 Jeep-тэй	 харьцуулбал	
армитай огт холбоогүй энэ 
автомашиныг фермийн аж ахуй 
болон барилгын ажил эрхэлдэг 
компанид түлхүү хэрэглэдэг 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
                    

Огноо : 2017-03-24
Тендер шалгаруулалтын нэр: ЗЦ, ТДЦ-н металл эд анги хийж нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-41/2017
            
        
“ДЦС-4” ТӨХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос  : ЗЦ,ТДЦ-н металл эд анги  хийж нэгж үнээр нийлүүлэх  тухай битүүмжилсэн 

тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж 

бүрдэлээр  нь 50000 төгрөгийг Хаан банк 5038008126 тоот дансанд тушаасан баримт авчран худалдан авч болно. Тендер нь 
түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 
Үүнд: 
Борлуулалтын хэмжээ: 2015,2016 оны жил бүрийн борлуулалт нь 240,0 сая төгрөгнөөс  багагүй байх
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 
240,0 сая төгрөгнөөс багагүй байх 
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан  2015он,2016 он
Ижил төстэй  бараа нийлүүлсэн туршлагын  үр дүн: 2 жил
Тендерийн хамт  4,800,000 сая /дөрвөн сая найман зуун мянга/ төгрөгийн тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ны 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй 

тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот. Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо “ДЦС-4 ТӨХК-ий байр 3 давхар  312, 313  тоот өрөө  
Утас: 7018-1309  7000-1357 7017-1357

Факс: 7018-1309  7000-1357

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
                    

Огноо : 2017-03-24
Тендер шалгаруулалтын нэр: DCS Удирдлагын сэлбэг нийлүүлэх  
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-13/2017-1
            
        
“ДЦС-4” ТӨХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос  DCS Удирдлагын сэлбэг нийлүүлэх   битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж 

байна.
Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж 

бүрдэлээр  нь 50000 төгрөгийг Хаан банк 5038008126 тоот дансанд тушаасан баримт авчран худалдан авч болно. Тендер нь 
түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 
Үүнд: 
Борлуулалтын хэмжээ:   Сүүлийн 2 жилийн жил бүрийн борлуулалтын санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх /2015, 

2016 он/
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 
            Тендерийн санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байх 
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан:2015 он, 2016 оныг ирүүлэх
Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл 2 жил
Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл: шаардлагатай
 Тендерийн хамт  2%-ийн  тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2017 оны 04-р сарын 24-ны 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт 

оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот. Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо “ДЦС-4 ТӨХК-ий байр 3 давхар  312, 313  тоот өрөө  
Утас: 7018-1309  7000-1357 7017-1357

Факс: 7018-1309  7000-1357

Өв сахигч өстнүүд

Хөргөлтийн шингэн байнга халж, хөрч байдаг. Хөргөлтийн 
шингэний температур нэмэгдэхийн хэрээр эзлэхүүн тэлж, хөрөх 
үед буцаад хэвэндээ орно. Харин радиаторын таг нь эзлэхүүн ихсэх 
үед тэлсэн шингэнийг хальж асгарахаас хамгаалж, илүүдлийн 
сав руу юүлдэг. Эсрэгээрээ, хөрсөн үед шингэнийг буцааж татах 
үүрэгтэй байдаг.

Эвдрэл гарсан шинж
Халуунд хөргөлтийн шингэн халах, радиатор тургих
Шингэн хэт халснаар мотор хүчгүй болох, зуурах, унтрах шинж 

тэмдэг илэрнэ.

Шалгах дараалал
Тагийг авч хэмжигч багажны туслалцаатай шалгана. Таг дээр 

байх ёстой хэмжээг заасан байдаг бөгөөд уг хэмжээнд хүрээгүй бол 
тургих шалтгаан болдог. Таг нь даралтаа түргэн алддаг болсноор 
илүүдлийн сав руу шингэнийг оруулж, радиатор халах үндсэн 
шалгаан ч бас болдог. Харин алдахгүй, хэвийн хэмжээнд даралтыг 
барьснаар үндсэн үүргээ маш сайн гүйцэтгэж, хожим гарах эрсдэлээс 
сэргийлнэ.

алга. Энгийн гори моороо 
эргүүлэх хүчний дэйлэнх хэсгийг 
хойд дугуйнд дамжуулдаг 
Quadra Drive II систем нь 
шаард лагатай тохиолдолд нүд 
ирмэх зуур хамаг хүчээ урд 
мост руу шилжүүлнэ. Үүнээс 
гадна автоматаар түгжигддэг 
дифференциалын ачаар хий 
эргэх дугуйнуудын ядаж нэг нь 
гадаргууг зуураад авбал мацаад 
явчихна. 

Энгийн замд зориулсан 
дугуйгаараа шаварлаг болон 
мөстсөн хөрстэй өгсүүр газ-
раар хөнгөхөн гарчихна. 
Харамсалтай нь саадыг 
туулах өнцөг бага тул шороон 
замын овгор хэсгээр явахад 
хүндрүүлэгчийн хамгаалалт юу 
юугүй газар шүргэдэг. Үүн дээр 
нэмээд тэнхлэг нь хангалттай 
явдаггүй учраас хурдтай давхих 
үед замын овгор хэсгийг нь аль 
болох тойрч гарах хэрэгтэй. 
Дүгнэлт,	Cherokee	хар	 замын	
эвдрэлийг хөнгөхөн туулчихдаг 
хэрнээ гүнзгий нүх таарвал 
буугаад өгдөг.
Nissan	 Patrol-ийн	 жолооны	

ард суухад өргөн гудамж ч 
нарийн санагдана. Өргөсгөсөн 
дугуйн баазтай болохоор давчуу 
замаар болгоомжтой явахаас 
өөр аргагүй. Динамик сайтай 
хэдий ч хөдөлгүүр нь энэхүү 2.5 
тонн аварга тэргийг уралдааны 
автомашин болгож чадна гэдэг 
юу л бол. Гэхдээ ийм том овор 
хэмжээтэй гэхэд манёвр нь 
давгүй шүү. Шулуун замаар 
150 км/ц түвэгшээлгүй давах ч 
үүнээс дээш хурдлаад ирэхээр 
бага зэрэг хүндрэлтэй тулгарна. 
Уг нь амортизатор нь зөөлөн гэж 

бодож байсан чинь нүх таарах 
бүрт дотор яваа хүмүүсийг 
хөөрхөн сэгсчиж байлаа. Харин 
жижиг сажиг замын эвдрэлийг 
275/70R16 дугуйгаараа дажгүй 
туулчихна шүү. 

Одоо бартаат замаар явж 
үзье. Тэнхлэг хоорондын 
диф ференциалгүй Nissan 
засмал замаар дөрвөн дугуйн 
хөтлөгчөөрөө явж болохгүй 
учраас замд гарахаас өмнө урд 
мостыг холбохоо мартуузай. 
Шатахуун хэмнэнгээ УАЗ-
ийн жолооч нар шиг суудал 
дээрээ дэвхцэж явмаар байвал 
урд дугуйн муцтыг салгаж 
болно. Бартаат замаар бүрэн 
дайчилъя гэвэл бууруулах 
дамжуулгаа холбож байгаад 
хойд дифференциалыг хүчээр 
түгжинэ. Иймд Nissan-ий 
тэнхлэг нь хангалттай явдгаас 
гадна газраас өндөр болохоор 
Grand	Cherokee-ийн	чадаагүй	
бартааг хөнгөхөн туулчихна. 

ААВДАА АДУУ 
МАНАХЫГ ЗААНА

Туршилтын	эцэст	Jeep	Grand	
Cherokee	явдал	сайтай,	халтиргаа	
ихтэй замаар жолоодлого нь 
дажгүй болохоо баталлаа. Nissan 
Patrol-ийн	хувьд	динамикаараа	
илт гологдож байсан ч багтаамж 
болон туулах чадвар зэргээрээ 
яалт ч үгүй илүү.
Ер	 нь	 Grand	 Cherokee-ийг	

BMW X5-тай өрсөлдөж чада-
хуйц хурдтай кроссовер уу 
эсвэл Willys-ийн алдар сууг 
үргэлжлүүлж яваа газар 
сайгүй явагч уу гэдгийг шууд 
хэлэхэд хэцүү. Хажууд нь 
Nissan	Patrol-ийн	хөдөлгүүр	нь	
хүчирхэг байх агаад дуу чимээ 
багатай, динамик сайтай гэсэн 
шинжээрээ хэрэглэгчдийн 
сэтгэлд бүрэн нийцдэг аж. 

Бензин зарцуулалтын тухайд 
ярихад энэ машиныг ийм 
их хэмжээний мөнгөөр авч 
чадсан хүн хэдэн арван мянган 
төгрөгөөр банкаа дүүргэж чадаж 
л таарна. Бусдаараа хэр ч  Pa-
trol-ийн	бартаа	туулах	аашийг	
дийлж чадахгүй, амлая. 

ЗӨВЛӨГӨӨ

Радиаторын тагны үүрэг

Nissan Patrol-ийн 
жолооны ард 
суухад өргөн 

гудамж ч нарийн 
санагдана

байв. Үүнээс 10 жилийн дараа 
буюу 1961 онд үйлдвэрлэгч нь 
одоогийн загвартай төстэй, илүү 
тохилог хувилбар зохион бүтээж, 
хэд хэдэн загвар сольсноор 1998 
оноос	өнөөгийн	Patrol-ийн	эрин	
үе эхэлсэн юм. 

    
БҮТЭЦ

Газар сайгүй явагч жинхэнэ 
авто машин нь нэн түрүүнд 
хамаа  рах тэнхлэг, раамтай 
байдгаараа онцлогтой. Гагцхүү 
энэ хослол автомашины эдэл гээ-
ний хугацааг тодор хойлдгийг 65 
жилийн туршлага нотолно. Урд 
хойноо мосттой, намхавтар Nis-
san	Patrol-ийн	тэнхлэгийн	явдлыг	
үл хамаарах тэнхлэгтэй зүйрлэх 
юм биш. Тэгээд ч эд ангийг 
хангалттай сайн хамгаалсан. 
Ямар ч илүү дутуу резинэн 
сальник, өндгөн тулгуургүй, 
бүх юм нь энгийн хийцтэй, 
дан төмөр. Хойно автоматаар 
салдаг хөндлөн тэнцүүлэгчтэй 
болохоор ганц товчлуураар хойд 
тэнхлэг нь санаанд оромгүйгээр 
хол явна. Овор хэмжээний хувьд 
Cherokee-ийг	бодвол	Patrol	бараг	
хагас метрээр урт, 100 мм-ээр 
өргөн болохоор гурван эгнээ 
суудалтай, цолоочийн суудлууд 
нь төстэй ч Nissan-ийх нэг 
толгой өндөр. 

    
САЛОН

Аль аль нь цахилгаан хүчлүүр 
болон халаагуураар тоноглосон 
савхин бүрээстэй суудал, урд 
самбар болон рулийн модон 
оруулга, агааржуулагчийн 
автомат удирдлага, чанартай 
аудио системтэй. Гэхдээ ерөнхий 
хийцийн	 хувьд	 Jeep	 нь	 арай	
давуу. Тодруулбал, таазандаа 
компьютертай, агааржуулагчийн 
тусдаа удирдлагатай, салхины 
шилэн дээрээ бороо мэдрэгчтэй. 
Мэдээж	 Jeep-ийн	 удам	 угсаа	
учраас тоног сайн авна. 
Хажууд	нь	Nissan	Patrol-ийн	

салон хамаагүй том харагдах 
мөртлөө жолоочийн суудлыг 
өндөр биетэй хүнд зориулж 
хийсэнгүй. Суудалдаа суусан 
жолооч рулидээ наалдах шахам 
ойртох хэрнээ санаснаараа 

хол дож чадахгүй. Гэхдээ бүгд 
бишээ, 190 см-ээс өндөр биетэй, 
бас урт хөлтэй хүмүүс л энэ 
зовлонг амсана. 

ШУЛУУН БА БАРТААТ 
ЗАМААР

Ингээд бидний бэлтгэсэн 
маршрутын дагуу туршилтыг 
Grand	 Cherokee	 түрүүлж	 эх-
лүүлэв. Нарийн замаар ихэд 
тохилог, ганц гэм нь хэт их 
эргэлтийн радиусаас болж 
зогсоолд байршуулахад бага 
зэрэг эв хавгүй. 200 мориноос 
илүү автомашин биш л бол 
гэрлэн дохион дээрээс хэнийг ч 
ардаа орхино. Хурдны хайрцаг 
нь хоёр хоёрдугаар араатай. 
Эхнийх нь энгийн горимоор 
хурдлах үед харин нөгөөх нь 
тултал хаазлахад ажиллагаанд 
орно. Шатахуун зарцуулалтыг 
багасгах зорилгоор зохион 
бүтээгчид ийнхүү их өвөрмөц 
шийдэлд хүрснийг онцлох нь 
зүйтэй байх. 
Grand	 Cherokee	 шулуун	

замаар 100-д 12 литр шатахуун 
зарцуулж, хурдлах тусам 
лимузин шиг улам тохилог, дуу 
чимээ багатай болдог. Жолооч 
болон зорчигчид хурд түг-
жигч, агааржуулагчийн тусдаа 
удирдлага, CD changer-тэй 
аудио системээр зугаацаж 
явах боломжтой. Эдгээрийг 
ажил луулахад ном шагайх 
шаард лагагүй, бүх юм нь 
ойлгомжтой.

Харин мушгирсан замаар 
130-тай давхихад рулийн үйлдэл 
нь хоцорч, долгионтой зам дээр 
кузов нь найгана. Гэхдээ 180 
км/ц зовлонгүй хүрч байхыг 
бодвол хөдөлгүүр нь овоо юм. 
Шулуун замд байдал хамаагүй 
дээрдэж, дураараа хурдалж 
болно. Руль нь ч ойлгомжтой, 
шуурхай, үйлдэлтэй болж 
эхэлнэ. Огцом тоормослоход 
тоормосны хүчийг хуваарилдаг 
ABS систем тусална. 

За, бартаат зам руу гарцгаая. 
Юм бүхэнд яг л пионер шиг хэ-
зээд	бэлэн	Grand	Cherokee-ийг	
бартаат замын тулаанд урьд-
чилан бэлдэж тордох шаардлага Зарулем



сургуульд компьютер тоглоомын 
компани үүсгэн байгуулах 
зорилготойгоор элссэн аж. 
Төдөлгүй тэрбээр хамгийн 
анхны 3D MMORPG (Massively 
multiplayer	 online	 role-playing	
game буюу олон хэрэглэгчид 
дүрээ сонгон онлайнаар зэрэг 
тоглодог компьютер тоглоом) 
тоглоом болох Meridian 59-ийг 
бүтээсэн ангийн найзынхаа 
гарааны	бизнес	Archetype	Inter-
active-д	нэгдэн	оров.	 (Тэд	тус	
компанийг бизнесийн сургуулиа 
төгссөн өдрөө худалджээ.)

2002 онд компьютерийн 
тог лоомын дахин нэг компани 
үүсгэн байгуулж, худалдсаны 
дараа Ханке дэлхийн бөмбөрцөг 
дээрх аль ч газрын сансрын 
зураглалыг хэрэглэгчдэд ний-
лүүлдэг гео орон зайн программ 
хангамжийн компани Key-
hole-ийг	 хамтран	байгуулжээ.	
Энэхүү	 технологи	 нь	 Goo-
gle-ийг үүсгэн байгуулагчдын 
нэг, газрын зургийн хорхойтон 
Сергей Бринийн хараанд өртөв. 

Уг гарааны бизнесийг худалдан 
авах саналаа хэлэхдээ Брин 
Google-ийн	гүйцэтгэх	захирал	
Эрик Шмит болон бусад 
гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын 
хамт суугаад, өрөөнд байгаа 
хүмүүсийн гэрийн дүрсийг 
Keyhole-ийг	 ашиглаж	 татан	
томсгож үзүүлжээ. 2004 оны 
аравдугаар сард дөнгөж нээлттэй 
хувьцаат компани болоод байсан 
Google	Keyhole-ийг	35	сая	орчим	
ам.доллартай тэнцэх хувьцаагаар 
худалдан авсан байна.
Google-д	хэдхэн	сар	л	ажиллах	

бодолтой байсанч Ханке тус 
компанийн гео багийн хоёр 
удирдлагын нэгийнх нь үүргийг 
арав гаруй жилийн турш хашжээ. 
Тэрбээр ажиллах хугацаандаа 
2005	онд	нээлтээ	хийсэн	Goo-
gle	 Earth-ийн	 үйл	 ажиллагааг	
хариуцаж,	Google	Maps-ийг	iP-
hone	дээр	суулгах	хэлэлцээрийг	
Стив	Жобстой	байгуулан,	Maps-
ийг хайлтын системийн дараа 
орох	Google-ийн	хоёр	дахь	том	
бүтээгдэхүүн болгож чаджээ.

Гэвч 2010 онд Ханке ажлаа 
орхихыг хүсэж, газрын зургийг 
тоглоомтой хослуулах хүслээ 
биелүүлэхийг эрмэлзэж байв. 
Харин	 Google-ийн	 өөр	 нэгэн	
үүсгэн байгуулагч болох Ларри 
Пейж түүнийг компанидаа 
үлдэхийг ятгаж, Сан-Франциско 
дахь	Google-ийн	оффист	тоглоо-
мын нууц хэлтэс байгуулах 
эрх олгон, боловсон хүчин бо-
лон санхүүгийн эх үүсвэрээр 
хангажээ. Ханке компаниа 1849 
онд Калифорнийн алтны ха луур-
лын үеэр уурхайчдыг Бэй-Эриад 
аваачсан хөлөг онгоцны нэрээр 
Niantic	Labs	хэмээн	нэрлэв.
Ашиг	 муутай	 Google	 Glass	

нүдний шил болон гар утас ны 
тусламжтайгаар хотын түү  хийн 
дурсгалт барилга  бай шин   гуу-
дыг мэдэж авах болом  жийг 
хэ рэг лэгчдэд олгодог aug-
men	ted	 reality	 бүтээгдэхүүн	
гар гас ныхаа дараа буюу 2013 
оны	 сүүлчээр	 Niantic	 Ingress	
тог  лоо мыг нийтэд танилцуулав. 
Утас ны хаа тусламжтайгаар 

хоёр багт хуваагдан дэл хийн 
бөмбөрцгийн тодорхой байрш-
луудыг эзлэн авдаг энэхүү 
тог лоом нь байршилд суурилсан 
тоглоом бүтээх гэсэн Ханкегийн 
хамгийн анхны оролдлого байв. 
Тоглоомын хорхойтнуудын дунд 
үр дүн сайтай байсан Ingress 
харин	Google-ийн	 хувьд	 гойд	
бүтээгдэхүүнд тооцогдохгүй 
байлаа.

2014 оны хавар гэхэд Nian-
tic-ийн	гүйцэтгэх	захирал	Ханке	
аль нэгэн алдартай оюуны өмчийг 
ашиглан байршилд суурилсан 
тоглоом бүтээж, илүү олон 
хэрэглэгч татахыг мөрөөдөж 
байв.	Mario	болон	Donkey	Kong-
ыг ашиглах талаар бодож байсан 
ч 1990-ээд оны сүүлчээр видео 
тоглоом, солилцдог карт, кино 
болон хүүхэлдэйн киногоороо 
шинэ үеийнхнийг байлдан 
дагуулж байсан Покемон гэх нэр 
байн байн түүний санаанд орж 
ирсээр байв. 2016 оны тавдугаар 
сарын байдлаар Покемоны 
бүтээгдэхүүнүүд худалдаанд 
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Тоглоомын мангас

Хайлтын системийн нүсэр 
том компани дотор төөрч 
будилж явсан Googleийн 
гүйцэтгэх албан тушаалтан 
Pok�mon Go тоглоомыг хэрхэн 
бүтээж, захирлуудаа яаж ят
гаж, өөрийгөө болон тоглоомын 
баат руудыг энэхүү ертөнцөд хөл 
тавиулж чадсан тухай түүх.

Райн Мак
“Ухаалаг утасны бүх цаг 

үеийн хамгийн алдартай энэхүү 
тоглоомыг тоглож байгаа хэн 
нэгнийг гаднаас нь хараад 
төвөггүйхэн мэдэж болно. Тэд 
утсаа нэг гартаа маш содон барьж 
явдаг	юм”	хэмээн	Pok�mon	Go-
ийг бүтээсэн, технологийн гоц 
авьяастан Жон Ханке Сан-Диего 
хотын Сипорт Виллажийн далайн 
эрэг дагуу алхах зуураа ярив. Энэ 
бол Ханкегийн долоон мянган 
дэмжигчийн	өмнө	үг	хэлэх	Com-
ic-Con	 арга	хэмжээний	өмнөх	
өдөр байлаа.

49 настай Жон Ханке “Тэр 
хоёр	Pok�mon	Go	тоглож	байна,”	
хэмээн утаснаасаа нүдээ үл салгах 
гар гараасаа хөтлөлцчихсөн 
хосыг эрүүгээрээ заан хэлээд, 
“Тэнд зогсож байгаа үүргэвчтэй 
залуу, тэнд сууж байгаа хэсэг хүн 
ч мөн адил” хэмээв.
Niantic	Lab	компаниас	гарга-

сан	 Augmented	 reality	 буюу	
графикийг бодит байдалтай 
хослуулсан, хагас бодит орчинд 
суурилсан виртуал баатруудыг 
бодит байршлуудаас цуглуулдаг 
Pok�mon	Go	тоглоом	долдугаар	
сард нээлтээ хийснээс хойш 
амжилтын оргилд хүрч чаджээ. 
Түүхэнд эхний долоо хоногтоо 
хамгийн олон татагдсан апп-
ликейшн	 болсон	 гэж	 Apple	
мэдэгдэв.	 Тэрчлэн	App	Annie	
болон	SurveyMonkey	компанийн	
тогтоосноор арван америк хүн 
тутмын	 нэг	 нь	 Pok�mon	 Go-
г өдөр бүр тоглодог бөгөөд 
энэхүү тоглоом нь зөвхөн 
АНУ-ын хэмжээнд (нийт 37 
оронд тоглох боломжтой) 
өдөрт зургаан сая ам.долларын 
орлогыг аппликейшнаас олж буй. 
Зөвхөн энэхүү тоо баримтаас 
гадна Хиллари Клинтон энэхүү 
тоглоомыг өөрийн сонгуулийн 
сурталчилгааны ажилд ашиглаж, 
Жастин Бибер Төв цэцэрлэгт 
хүрээлэнгээр	Poke	 анд	 гарсан	
бол нэгэн сурвалжлагч Төрийн 
Департаментын зөвлөлдөх 
уулзалтын үеэр тоглож яваад 
олон нийтийн зэмлэл хүртээд 
амжжээ.

Ийм зүйл хэзээ ч тохиолдох-
гүй байж болох байлаа. 12 сарын 
өмнөхөн амрах завгүй ажиллаж 
явсан	 Ханке	 (тэрбээр	 Google	
Earth	 зэрэг	 бүтээгдэхүүнийг	
санаачилсан) болон түүний Nian-
tic	компанийнхан	Google	хэмээх	
хайлтын аварга том компани 
доторх тоглоом хөгжүүлэлтийн 
үл анзаарагдам жижигхэн баг 
байв.	Google-д	бүтцийн	өөрчлөлт	
хийж,	Alphabet	болох	үеэр	Nian-
tic-ийг	тус	компанийн	Андройд	
хэлтэст хуваарилах, эсвэл бүр 
татан буулгах төлөвлөгөөтэй 
байжээ.	 Гэвч	 Google	 Ханкед	
гаднаас хөрөнгө оруулалт 
татаж, компаниа тусад нь авч 
явах боломж олгосон нь Ханке 
Pok�mon	 брэндийн	 оюуны	
өмчийг	 эзэмшдэг	 Nintendo	
болон	Pok�mon	Co.,	компанитай	
холбогдож, бүх цаг үеийн 
хамгийн оновчтой гар утасны 
тоглоомын хэлцэл байгуулах 
замыг эхлүүлжээ.
Энэхүү	хэлэлцээр	Google-ийн	

хувьд маш ашигтай тусав. 
Google	 компани	 Niantic-ийн	
30-аас ихгүй хувийг эзэмшдэг 
бөгөөд Macquarie группийн 
шинжээчдийн таамаглаж буйгаар 
тус тоглоомын жилийн орлого 
таван тэрбум ам.долларт хүрэх 
төлөвтэй аж. 
“Хэрэв	 Niantic	 Google-ийн	

бүрэн мэдэлд байсан бол 
Pok�mon	Go	 төрөхгүй	 байсан	
байх, ядаж л одоогийнх шигээ 
хурдтай хөгжихгүй нь лавтай” 
хэмээн	 Niantic-ийн	 удирдах	
зөвлөлийн гишүүн Гилман Луи 
ярьсан юм.

Багаасаа л видео тоглоомын 
хорхойтон байсан Ханке 
Техас мужийн мянгаад хүн 
амьдардаг, ганцхан гэрлэн 
дохиотой жижигхэн хот болох 
Кросс Плэйнст өссөн бөгөөд код 
бичихийг	Atari	400	компьютер	
дээрээ анх өөрөө сурч байжээ. 
Өөрийгөө “хөдөөний хөөсөн 
мантуу” хэмээн нэрийддэг 
Ханке Остин дахь Техасын 
их сургуулийг төгссөн бөгөөд 
улмаар Беркли дэх Калифорнийн 
их сургуулийн Хаас бизнесийн 

гарсан цагаасаа хойш нийт 45 
тэрбум ам.долларын борлуулалт 
хийжээ.

Гэнэтийн аз таарч Ханкегийн 
хуучин	ажиллаж	байсан	Google	
Maps-ийн	 хэлтсийн	 инженер	
Тацүо Номура Покемоныг 
тойрсон нэгэн төлөвлөгөөг тэс 
өөр зорилгоор чимээгүйхэн 
боловсруулж байв. Дөрөвдүгээр 
сарын 1-ний Инээдмийн баярыг 
тохиолдуулан Номура гар утас 
хэрэглэгчдийг	 Google	 Map	
хэрэглэж байхад нь Покемон 
цуглуулах боломжтой болгохоор 
төлөвлөж байжээ. Найзынхаа 
тусламжтайгаар	тэрбээр	Pok�mon	
Co.	компанитай	уулзалт	зохион	
байгуулах болсон бөгөөд тус 
компанийн оффис нь азаар 
Токиогийн Роппонги дүүрэгт 
байрлах	Google-ийн	Япон	дахь	
салбартай нэг оффист байрладаг 
байж таарав. “Тэдний гүйцэтгэх 
захиралд миний санал шууд 
таалагдсан” хэмээн Номура эргэн 
дурсаад, “Бид олон зүйл ярьж 
тохирох шаардлага ч гараагүй” 
гэлээ.

Инээдмийн баярын мэхлэлт 
амжилттай болсон нь Ханкегийн 
сонорт хүрч, тэрбээр Номурагаас 
тэдэнтэй дахин нэг уулзалт 
зохион байгуулж чадах эсэхийг 
асуужээ.	Ханке	Pok�mon	Co.-г	
гар утасны жинхэнэ бодит 
тоглоом болгох сонирхолтой 
эсэхийг мэдэхийг хүсэж байлаа. 
2014 оны тавдугаар сар гэхэд 
Ханке	Pok�mon-ийн	гүйцэтгэх	
захирал Цүнэказу Ишихарагийн 
хамт дэргэдээ орчуулагчдыг 
суулгаад нэгэн зүйлийн талаар 
ярилцаж суув. Тэр нь Ingress 
тоглоом байв. Ingress-ийн үнэнч 
тоглогч Ишихара гар утасны 
тоглоомд байршил ашиглан 
Покемоныг оролцуулах нь ямар 
хүчирхэг зүйл болохыг анзаарч, 
энэ саналыг шүүрэн авчээ. Тэр 
зундаа	Nintendo-ийн	гүйцэтгэх	
захирал агсан Сатору Иватагийн 
зөвшөөрлөөр	 Ханке	 Pok�mon	
Go	тоглоомын	хөгжүүлэлтийг	
эхлүүлж, тоглоомоос олох 
орлогыг	Pok�mon	Co	болон	Nin-
tendo	компанитай	хуваалцахаар	
тохиролцжээ. (Тохиролцооны 
талаар дэлгэрэнгүй задруулахаас 
Ханке татгалзсан болно.) 

Энэ үед Цахиурын хөндий 
дэх	Niantic-ийн	Google-д	эзлэх	
байр суурь улам төвөгтэй болж 
эхлэв. Компани үйл ажиллагаагаа 
Alphabet	 болгон	 өөрчлөх	
шийдвэрт	 хүрч,	 Google-ийн	
удирдагчид “шаврын хаалт” 
болсон Ханкегийн группийг 
хэрхэхээ мэдэхгүй байлаа. 
Компанийг Андройд хэлтэс 
рүү шилжүүлэхээр ярьж байсан 
боловч	үнэндээ	Google–ийн	хүнд	
суртал руу эргэн орох энэхүү 
шийдвэр Ханкегийн хувьд таатай 
санагдахгүй байв.

Компаниа тусдаа гаргах 
хэцүү асуултыг зориглон 
асуусан Ханкед бие даасан 
компани байгуулахад туслах 
хөрөнгө оруулагч хайж олох 
зөвшөөрөл олгов. Тэрбээр анхны 
хөрөнгө оруулалтын томоохон 
компаниудтай уулзаж байсны 
дотор	Andreessen	Horowitz,	Klein-
er	Perkins	Caufield	&	Byers	нар	
байсан боловч бүгд л компанийн 
150 сая ам.долларын үнэлгээнээс 
шалтгаалан зайлсхийж байлаа. 
Уулзалт дээр байсан нэгэн 
хөрөнгө оруулагч Ханкег зөвхөн 
Ingress-ийн	тухай	ярьж,	Pok�mon-
ийн талаар нэг ч үг сөхөөгүй 
талаар өгүүлсэн юм. Удалгүй 
Ханке	Google,	Nintendo,	Pok�mon	
Co.	болон	бие	даасан	хөрөнгө	
оруулагчдаас 35 сая ам.доллар 
татаж чадсан бөгөөд томоохон 
анхны хөрөнгө оруулагчдын нэг 
нь ч үүнд хөрөнгө оруулаагүй аж.

Хөрөнгө оруулаагүй ком-
паниудыг зөвтгөж хэлэхэд, 
Pok�mon	Go	дөнгөж	нэг	сарын	
л нүүр үзэж байгаа бөгөөд Zyn-
ga	(Farmville)	болон	King.com	
(Candy Crush) нарын таагүй 
түүхэн туршлага эрчээ авч буй 
тоглоом бүтээгчдэд  сургамж 
болж байлаа. 

Одоогоор Ханке зөвхөн сер-
верээ хэвийн ажиллуулахад л 
анхаарч байна. Нүд нь бүл ций-
сэн түүнд ажлаас өөр зүйл хийх 
байтугай өөрийнхөө тоглоо мыг 
ч тоглох зав гардаггүй. Тог лоо-
мынхоо хэддүгээр шатанд яваа 
вэ? гэсэн асуултад тэрбээр:

“Тавдугаар шатанд л яваа” 
хэ мээн санаа зовнингуй хэллээ.
Nintendo	 компани	 тоглоом	

гаргаснаас 20 жилийн дараа 
дэлхий	даяар	Pokemon-ийг	дахин	
эргэн		дурсаж,	харин	Niantic-ийн	
гүйцэтгэх захирал Жон Ханке 
мөнгийг хүүлж байна.
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12.05 "Чапаев" 
ОАК

14.10 "Аяыг таа" 
шоу нэвтрүүлэг

18.35 "Дэлхийн 
атлас" танин 
мэдэхүйн 
нэвтрүүлэг

21.00 "Ялалт" ток 
шоу нэвтрүүлэг

00.00   “Кино 
миний амьдрал” 
нэвтрүүлэг

12.00 
“Часс…….” cook 
show

15.00 “Хүрээлэн” 
амьд ертөнц

17.30 “Ардын 
буйдан” 
нэвтрүүлэг

21.00 "Оёдлын 
газрын боловсон 
эрчүүд"  СОАК 

00.00 
“Гайхамшиг” 
МУСК 

ОНЦЛОХ ҮЗВЭР

Италийн нэрт хөгжмийн зохиолч 
Ж.Пуччинигийн "Чио Чио сан" дуурийг 
ирэх сарын 22-нд УДБЭТ-ын тайзнаа 
АЖ, Төрийн шагналт Х.Уртнасангийн 
найруулгаар толилуулах гэж байна. 
Тус дуурийг хоёр үзэгдэлтэй бичсэн 
бөгөөд хамгийн анх 1904 онд алдарт 
“Ла Скала” театрт тоглоход үзэгчид 
огтхон ч хүлээж аваагүй гэдэг. Тиймээс 
Пуччини богино хугацаанд дууриа 
засаж, гурван үзэгдэлтэй болгон 
бичиж Брессиагийн театрт тавьсан нь 
гайхалтай амжилтад хүрч өнөөг хүртэл 
дэлхий дахинд гайхагдсан сонгодог 
дуурь болжээ. “Чио Чио Сан" дуурь 
өнөөдөр дэлхийн тогтвортой, хамгийн 
их тоглогддог дуурийн зургадугаарт 
бичигддэг байна. Учир нь энэхүү 
дууриар эмэгтэй хүний сэтгэлийн 
тэсвэр тэвчээр, хүч чадал, гүн хүсэл 
тэмүүлэл, мөн чанарыг таниулахыг 
зорьсон нь уг бүтээлээс тодхон 
мэдрэгддэг ажээ.   

MNB Bloomberg Боловсрол Монгол ТВ

“Чио Чио сан” 
сонгодог дуурь

09.00 Өнөө өглөө

ЗГМ: СҮДОКҮ

(Өмнөх дугаарын хариу)
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ЗГМ: КОМИКС

ЗУРХАЙ

Билгийн тооллын 26
Хаврын тэргүүн хар бар сарын есөн улаан 
мэнгэтэй цагаан нохой өдөр.
Үс засуулбал: Жаргал үргэлжид ирнэ
Наран ургах, шингэх: 06.50-19.04
Барилдлага: Идэр
Шүтэн барилдлага: Нэр өнгө
Суудал: Мод

Аргын тооллын гуравдугаар 
сарын 24, Сугар гараг. Билгийн 
тооллын 26, Тооно одтой, цагаан 
нохой өдөр. 

Өдрийн наран 06.50 цагт мандан, 
19.04 цагт жаргана. Тухайн өдөр 
морь жилтнээ аливаа үйлийг 
хийхэд эерэг сайн ба бар, туулай 
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул 
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ 
энхрийлүүштэй. Эл өдөр эе, эвээ 
ололцох, хамтын хөдөлмөр эхлэх, 
гэрээ хэлцэл байгуулах, найр хурим 
хийх, бэр гуйх, инж өгөх, авах, үнэт 
эрдэнийн зүйл авах, хишиг даллага 
дуудуулах, насан бүтээл хийлгэх, 
хүүхэд үрчлэн авах, гэр, байшингийн 
суурь тавихад сайн. Эрдэнийг гадагш 
өгөх, нүүдэл суудал хийх, хэрүүл 
тэмцэл хийхэд муу. Өдрийн сайн цаг 
нь бар, луу, могой, бич, тахиа, гахай 
болой. Хол газар яваар одогсод хойш 
мөрөө гаргавал зохистой. Үс шинээр 
үргээлгэх буюу засуулбал жаргал 
үргэлжид ирэх сайн.

НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ

УБ-Бээжин  09.15 10.30      
Бээжин-УБ 11.30 15.00
УБ-Москва  09.25 10.10
Москва-УБ 00.00 08.10
УБ-Сөүл 23.50 00.00
Сөүл-УБ 19.40 21.30
УБ-Бишкек 11.25 13.55
Бишкек-УБ 04.30 11.30
УБ-Эрхүү 14.20 16.00
Эрхүү-УБ 16.45 18.10
УБ-Хонг Конг 07.51 12.25
Хөх хот-УБ 11.20 14.10
УБ-Хөх хот 08.00 10.20
УБ-Бэрлин 09.00 11.50
Бэрлин-УБ 13.15  07.15

УБ-Москва 13.50 14.28  
Эрээн-УБ 18.00 11.25
УБ-Бээжин          07.15 14.04
Хөх хот-УБ 22.50 11.15
УБ-Хөх хот 20.00 20.49
Эрхүү-УБ 15.35 06.20
УБ-Эрхүү 21.10 02.40
УБ-Замын-Үүд 17.20 07.05
Замын-Үүд-УБ 17.35 07.55
УБ-Эрдэнэт 20:30 07:45
Эрдэнэт-УБ 19:10 05:48
УБ-Сүхбаатар 10.55 19.52
Сүхбаатар-УБ 20.55 05.03
УБ-Сайншанд 09.15 19.15
Сайншанд-УБ 20.25 07.01

ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

О.Билгүүн
ЗГМ

Долоон иргэн 
алга болжээ

Хөдөө орон нутагт  энэ сарын 21-
23-ны өдрүүдэд 44 иргэн сураггүй 
болсон дуудлагыг ОБЕГ хүлээн 
авчээ.  Цасан шуурганаар алга 
болсон иргэдээс 36 нь эсэн мэнд 
олдсон байна. Мөн цасанд суусан 
44 автомашин, 294 зорчигчид 
тусламж үйлчилгээ үзүүлж, нийт 
330 иргэний амь насыг аварчээ. 
Одоогийн байдлаар сураггүй 
болсон долоон иргэн байгаа бөгөөд 
эрж хайх ажлыг  үргэлжлүүлж 
байна.

Авто тээврийн үндэсний төвөөс 
хот хоорондын зорчигч тээврийн 
300 зорчигчтой 12 автобусыг төв 
суурин газар хоноглуулж, долоон 
чиглэлийн 30 тээврийн хэрэгслийг 
хөдөлгөөнд оролцуулалгүй 
хориглож аюулаас урьдчилан 
сэргийлж ажиллажээ. 

Иймээс иргэ дийг хөдөө орон 
нутаг руу зорчихгүй байхыг 
Онцгой байдлын ерөнхий газраас 
анхаарууллаа.  

Лавлах
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ТВ ХӨТӨЛБӨР

Монгол Улсын Анагаахын 
шинж  лэх ухааны “Эрдмийн 
чуулган 59”-ийн Эмнэлзүйн сал-
бар хуралдаан ирэх сарын 7-нд 
болох юм байна. Тус салбарын 
эрдэмтэн багш, судлаачид ана гаах 
ухааны дэвшилтэт технологийн 
судалгаагаа танилцуулах аж. 
Энэхүү чуулганы үеэр нотол гоонд 
суурилсан практикт нэвтрүүлж 
болохуйц судалгааны талаар 
хэлэлцэнэ. Мөн олон улсын 
түвшинд хийсэн судлагааны 
ажлуудын талаар ч хөндөж, хэлэл-
цэхээр зэхэж байна. Сүүлийн үед 
манай анагаахын салбарт олон 
шинэ эмчилгээний арга барилыг 
нэвтрүүлж байгаа. Жилээс жилд 
салбарын судал гаа, шинжилгээнд 
ахиц дэвшил гарч байгаа талаар 
сал барын эрдэмтэд хэлдэг.  

Эрдэмтэд 
чуулна

ХУРАЛ

УДЭТ
Б.Цогнэмэхийн “Тэнгэрийн хүү” 
жүжиг энэ сарын 25-нд 18.00 цагт 
болно. 

УДБЭТ
Олон улсын театрын өдөрт зориулсан 
гала концерт энэ сарын 26-нд 17.00 
цагт болно.
“Harmonica	moods”	жааз	аман	хуур	
хөгжмийн тоглолт энэ сарын 30-нд 
19.30 цагт болно.

CORPORATE CONVENTION 
HALL

“Big show” хэмээх stand up comedy 
тоглолт энэ сарын 31-нд 19.00 цагт 
болно.

УЛСЫН ФИЛАРМОНИ
“Гоцлол болон цөөхүүл” хөгжмийн 
концертыг энэ сарын 30-нд 19.00 
цагт тоглох гэж байна.
“Танил ертөнц” шилдэг хүүхэлдэйн 
киноны хөгжмийн концерт ирэх 
сарын 6-нд болох гэж байна.

“ШАРГАЛЖУУТ” АМРАЛТ 
СУВИЛАЛ

Сурагчдын амралтыг тохиолдуулан 
0-6 насны хүүхдүүдийг үнэ 
төлбөргүй амраахаар болжээ. Мөн 
сувиллын нийт үнийн дүнгийн 15-25 
хувийн хямдрал зарласан байна. 

BLUE SKY HOTEL AND 
TOWER

“Олон улсын боловсролын үзэсгэлэн 
2017” энэ сарын 26-ныг хүртэл 
үргэлжилнэ.

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ

БОСООГООР: 
2. Монгол Улсын XX зууны 
манлай начин
3. Нийслэл аймаг, дүүргийн 
намын байгууллагын товчилсон 
нэр
4. Сайтын хөтлөгч
5. Гренланд хамгийн том ....

6. Олон хөлтэй, далайн махчин 
амьтан
7. Ганц нэгээр хэмжих нэгж
10. Чингис хааны цэргийн 
манлайд Мангуудуудтай хамт 
тулалдаанд ордог асан аймаг
15. Нэгэн угаалгын нунтаг
16. Өндөр, орой Өм
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Швейцарийн эрдэмтэд уушгины 
ачааллыг бууруулахын тулд тамхи 
их хэмжээгээр татдаг хүмүүст 
ямар хоол хамгийн хэрэгтэйг 
судалжээ.

 Гадаадын хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслүүдийн мэдээлж буйгаар, 
никотины хамааралтай болсон бүх 
хүн их хэмжээний антиоксидант 
агуулдаг жимс жимсгэнэ, хүнс-
ний ногоо байнга хүнсэндээ 
хэрэглэвэл амьсгалын гол эрхтэн 
уушгинд төдийгүй эрүүл мэндэд 
нэн чухал гэсэн дүгнэлтийг 
эрдэм тэн судлаачид хийсэн аж. 
Антиоксидант агуулсан жимс 
жимсгэнэ, хүнсний ногоо нь 
хүний дотор эрхтнүүдэд, тамхины 
утааны хор нөлөөг багасгадаг 
байна. Ингэснээр уушгины хорт 
хавдар тусах эрсдэл багасдаг 
болохыг эрдэмтэд нотолжээ.

Эрдэмтдийн хэлж буйгаар 
тамхичид өглөө, өдөр, орой аль ч 
үед ялангуяа алим, перец, навчит 
хүнсний ногоог заавал идэх 
хэрэгтэй гэнэ.

Зайлшгүй хэрэглэх жимс 
жимсгэнэ

Нэрс, бөөрөлзгөнө, гүзээлзгэнэ, 
үхрийн нүд, чацаргана, аньс, 
жүрж, хар чавга, гадил

Зайлшгүй хэрэглэх хүнсний 
ногоо

Хар шош, цэцэгт байцаа, хулуу, 
бууцай, амтат төмс, хүрэн манжин, 
давжаа байцаа, улаан лооль, 
буржгар байцаа.  

ЗӨВЛӨГӨӨ

Тамхи татдаг хүнд 
алим хамгийн 
хэрэгтэй

ХӨНДЛӨНГӨӨР:
1. Баянхонгор аймгийн нутаг 
дахь нуур 
8. Эм тэмээ
9. Эрх аяг
11. Санваартан

12. Алдартай бүжгэн жүжгийн 
дүр болсон шувуу
13. Шанаа орчмын үс
14. Сүлжээ дэлгүүр
17. Үндэсний спортын ууган 
гавъяат мастер

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

Mr. Баагийгийн ПАЯН....
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Амьддаа бие биенээ 
хайрла хүмүүс ээ!!!

Манайхаан би амьд 
байгаа шүү....



Торгоны замд Австрали нэгдэхгүй Тансаг бүтээгдэхүүний зах зээлийн хүнд 
үе ард үлдэв

Вашингтоны дэмжлэгийг хүссэн энэ үед Америк, Австралийн 
харилцаанд сэв суулгана хэмээн үзжээ. > 10

"Хангалттай инноваци нэвтрээгүй  ч бүтээгдэхүүний үнэ маш 
их өссөн. Өөртөө хэт бардахын аюул гэж бий". > 10

1
Ниццад өнгөрсөн онд ачааны 

машинтай этгээд явган хүмүүс 
рүү дайрч, 84 хүний амийг 
хөнөөсөн халдлагатай энэхүү 
хэрэг төстэй. Хууль сахиулагчид 
уг хэргийг “исламистуудтай 
холбоо бүхий олон улсын 
терроризмын сэдэлтэй” хэмээн 
таамаглаж байгааг Метрополи-
тен цагдаагийн албаны орлогч 
комиссар Марк Роули лхагва 
гарагийн орой мэдэгдсэн. 
Цагдаагийн байгууллага халд-
лага үйлдэгч хэн болохыг 
мэдэж байгаа ч хамсаатнуудыг 
нь мөрдөн хайхад дөхөм болох 
үүднээс тодорхой мэдээлэл 
өгөхөөс түдгэлзэж байгааг ноён 
Роули тайлбарлав.   

Халдлагад өртөж, амь үрэгд-
сэн цагдаа, парламентын 
хам   гаа лалтын багийн зэвсэггүй 
ажилтан, 48 настай Кит Палмер 
нь Метрополитен цагдаагийн 
албанд 15 жил ажилласан 
турш ла гатай, эр нөхөр, эцэг 
хүн байс   ныг комиссар мөн 
мэдээллээ. Вестминстерт 
болсон террорист дай ралтын 
дараа, COBRA буюу Засгийн 
газрын аюулгүйн тус гай хороо 
хуралдаж, Даунинг стритээс 
эргэн ирсэн хатагтай Мэй нийс-
лэл хотын зүрхэн тушаа га зарт 
үйлд сэн бузар тер ро  рист дай-
ралтыг яллан зэмлэв.

“Халдлагад өртөж, амь үрэг-
дэг сэд болон хайртай дотно 
хүмүүсээ эргэн ирэхийг нь 
хүлээх аргагүй болсон ар гэр, анд 

нөхдөд нь эмгэнэл илэрхийлж 
залбиръя” хэмээн хатагтай Мэй 
өгүүллээ. Тэрбээр мөн “бусдыг 
холдуулж зайлуулангаа аюулын 
зүг өрсөн гүйлдэж байсан хууль 
сахиулах албаны эрэлхэг эрчүүд, 
эмэгтэйчүүдийг сайшаасан 
юм. “Бид бүхнийг нэг нэгээс 
нь хөндийрүүлж, бусдыг үзэн 
ядахыг уриалагч дуу хоолойд 
хэзээ ч боломж олгохгүйгээр,  
терроризмд бууж өгөлгүй, 

хамтаар урагшилна” хэмээн 
Ерөнхий сайд мэдэгдэв. 

Террорист халдлагыг зэмлэн 
буруутгаж буй Ерөнхийлөгч 
Дональд Трамп хатагтай Мэйтэй 
утсаар холбогдож ярилцсан 
талаар Цагаан ордны хэвлэлийн 
төлөөлөгч Шон Спайсер 
Ва шинг тонд сэтгүүлчдэд тайл-
барла сан. Германы канцлер 
Ангела Меркель “Терроризмын 
бүхий л хэлбэрийн эсрэг тэмцэлд 

Британийн талд зогсох болно” 
хэмээн мэдэгдэв. Францын Ерөн-
хий сайд Бернар Казнёв мөн Их 
Британитай эв санааны нэг дэлтэй 
байгаагаа илэрхийлж байна. 

Үдээс хойш гурван ца-
гийн орчимд алан хядаг чийн 
жо лоод   сон 4х4 автомашин 
Вест  минс  терийн гүүрээр явган 
хүмүү  сийг дайрсаар Биг Бен 
цамхаг чиглэснээр халдлага 
эхэлжээ. Уг газар орчин ихэвч лэн 

жуулчдаар дүүрэн байдаг юм. 
Машин Вестминстер ордны гол 
үүдний ойролцоох хашаа мөргөж 
зогсмогц халдлага үйл дэгч бууж, 
хаалгаар нэвтрэхийн тулд дотор 
талбай руу тойрон гүйжээ. 

Хоёр хутгаар зэвсэглэсэн, 
дунд эргэм насны уг этгээд 
цагдааг нуруунаас нь дараалан 
хутгалмагц өөр нэг цагдаа 
буудаж хөнөөсөн ажээ. 

Их Британийн аюулгүйн алба 

Вестминстерт болсон террорист 
халдлага

Хэнри Фой, Деметри Севастопуло
Дональд Трампын сонгуулийн 

кампанийг удирдаж байсан Пол 
Манафорт болоод ОХУ-ын тэр-
бумтны хооронд байгуулсан 
биз несийн гэрээ АНУ-ын Ерөн-
хийлөгчөөс Москватай тогтоосон 
харилцааг түвэгтэй байдалд 
оруулж болзошгүй боллоо. 

Ноён Манафорт ОХУ-ын 
Ерөн  хийлөгч Владимир Путиний 
ашиг сонирхлыг хамгаалахаар 
хөлслөгдсөн тухай тайлан саяхан 
нийтлэгдсэн. ОХУ-ын хамгийн 
баян эрхмийн нэг, аж үйлдвэрийн 
магнат Олег Дерипаска түүнийг 
Путиний Засгийн газарт асар 
их ач тустай үйл ажиллагаа 
эрхлүүлэхийн тулд хөлсөлсөн 
тухай	Associated	Press	агентлаг	
нийтэд задарсан баримтад 
тулгуурлан мэдээлжээ. 

Ноён Трампын сонгуулийн 

кампанийн удирдагч, ОХУ-ын 
албаны хүмүүсийн хоорондох 
хэлхээ холбоог мөрдөн шалгаж 
байгаа талаар Холбооны мөрдөх 
товчооны захирал Жэймс Коми 
мэдэгдсэнээс хойш хоёрхон 
хоногийн дараа уг тайлан 
гарчээ. Уг шалгалт АНУ-ын 
сонгуульд Кремль хөндлөнгөөс 
оролцсон, эсэхийг мөрдөн 
шалгах ажиллагааны хүрээнд 
болж байгаа юм. Уг мөрдөн 
шалгах ажиллагаанд Ардчилсан 
намын Үндэсний хорооны цахим 
сулжээнд хууль бусаар нэвтэрсэн 
хэрэг ч хамаатай. 

ОХУ-тай тогтоосон харилцаа 
нь ноён Трампыг 2015 онд 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 
кампаниа эхэлсэн үеэс хойш 
байнга түвэг учруулж ирлээ. 
АНУ-ын шинэ Ерөнхийлөгч 
Владимир Путинийг шүүмж-

лэхээс татгалздаг нь хов жив, 
цуурхал дэгдэх шалтаг болоод 
зогсохгүй Ардчилсан болон Бүгд 
найрамдах намтай тогтоосон 
харилцаанд нь ч будлиан 
үүсгэдэг. 

Ноён Дерипаска ОХУ-ын 
Ерөн хийлөгчийн ашиг сонир-
холд үйлчлүүлэхийн тулд 
ноён Манафортыг хөлсөлсөн 
эсэхийг асуухад орос тэрбумтны 
төлөөлөгч тайлбар өгөхөөс 
татгалзсан юм.  “Дерипаскагийн 
бизнесийн ашиг сонирхолд 
хамаатай хөрөнгө оруулалтын 
зөвлөгөөний үйлчилгээ авах 
тухай ноён Манафорт, Дерипаска 
нарын хооронд байгуулсан гэрээ 
нь хууль зүйн хувьд хэрэг үүсгэх 
шалтгаан болоод байгаа”-г орос 
тэрбумтны хэвлэлийн төлөөлөгч 
өгүүлж байна. 

Ноён Дерипаска 2006 онд 

жил тутам 10 сая ам.доллар 
төлөх нөхцөлтэйгөөр ноён 
Манафорттой гэрээ байгуулж, 
улмаар уг бизнесийн ха рил-
цаа лавтайяа 2009 он хүртэл 
үргэлжилснийг АР агентлаг тайл-
барласан. Ойролцоо гоор таван 
тэрбум ам.дол ларын хөрөн гөтэй 
ноён Дери пас кагийн “Базовый 
элемент” конгло мерат группт 
“Русал” хэмээх хэмжээгээрээ 
дэлхийд хоёр дугаарт ордог 
хөнгөн цагааны компани, 
нисэх онгоц, ачааны машины 
үйлдвэр, даатгалын компани, 
нисэх онгоцны таван буудал 
харьяалагддаг. 

Украин дахь ОХУ-ын тал 
баримтлагчдад үйлчилж ирсэн 
ноён Манафорт өнгөрсөн 
сард FT-д өгсөн ярилцлагадаа 
“Путиний засаг захиргаатай 
ямар ч хэлхээ холбоо байхгүй” 

хэмээн тайлбарласан. Тэрбээр 
АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн 
2016 оны сонгуульд ОХУ-ын 
тагнуулын албад оролцсон 
тухай сэжгийг эрс няцаав. 
“Хоёр бизнесмений хооронд 
хувийн болоод бизнесийн хэлхээ 
холбоо үнэхээр бий” хэмээн ноён 
Манафорттой Украинд хамт 
ажиллаж яв сан нэгэн өгүүллээ. 
Уг эрхэм ноён Дерипаскагийн 
зорилго Владимир Путинд 
туслахтай хамаагүй л болов уу 
хэмээн таамаглаж байна. 

Тайлбар авах хүсэлтэд АНУ-
ын Ерөнхийлөгчийн хэв  лэ лийн 
төлөөлөгч “Цагаан ор донд 
ажилладаггүй хүний та лаар 
тайлбар хэлэхийг бид зохис-
гүй гэж үзэж байна” хэмээн 
хариуллаа. 

Өөрийнх нь туслах байсан 
хүнийг ОХУ-тай холбон 

буруутгаж буй бүх хов жив нь 
“Хуурамч, зохиомол мэдээл-
лийн жишээ болж чадна” 
хэмээн ноён Трамп үзэж байна. 
Тангараг өргөснөөсөө хойш ч 
ноён Трамп ОХУ-тай холбоотой 
хэл амнаас салахгүй байгаа. 
Ерөнхийлөгчийн Үндэсний 
аюулгүй байдлын анхны 
зөвлөх Майкл Флинн ОХУ-ын 
Элчин сайд Сергей Кисляктай 
ярилцсан ярианыхаа агуулгыг 
гуйвуулснаасаа болж албанаасаа 
огцроход хүрсэн. Ноён Флиннийг 
ОХУ-ын төрийн мэдээллийн 
групп RT-ээс мөнгө авсан, ОХУ-
ын удирдагчаас суртал ухуулгын 
хэрэглүүр болгон зохиосон 
дайллага дээр ноён Путинтэй 
зэрэгцээ суудалд суусан зэргээр 
урьд нь шүүмжилж 
байв. 

Клайв Куксон
Төрийн	мэдлийн	UK	Biobank	

судалгааны байгууллагаас 
GlaxoSmithKline,	 Regeneron	
эмийн компаниудтай хамт-
ран 120 сая фунт стерлингийн 
өртгөөр явуулж буй судалгааны 
хүрээнд Их Британийн 500 
мянган иргэний ДНХ-ийн кодыг 
тайлах гэж байна. 

Дөрвөн жил үргэлжлэх 
судал	гааны	 явцад	 Biobank-д	
сайн дураар хандивлагчдаас 
авах цусны 500 мянган дээжээс 
генийн өгөгдөл цуглуулж, 
хүний эрүүл мэнд, амьдралын 
дадал заншилтай холбоотой 
биохими, генийн үзүүлэлтийг 
харьцуулан судлах юм. 
Дэлхийн эрдэмтэн судлаачид 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 
эмчлэхтэй холбоотой нарийн 
судалгаанд чухал үүрэгтэй, 

манай гараг дээрх эрүүл мэндийн 
хамгийн иж бүрэн эх сурвалж, 
Biobank	 ашиглах	 явдлыг	
идэвхтэй дэмждэг боллоо. Тус 
байгууллага нь Их Британийн 
Засгийн газар, анагаах ухааны 
хандивын сангуудаас 200 сая 
фунт стерлингийн хөрөнгө 
цуглуулаад байна. 
“UK	Bio	Bank	нь	эрүүл	мэнд,	

амьдралын хэв төрх, анагаах 
болон биологийн ухаантай хол-
боо той, найдвартай хадгалалт 
бүхий асар их өгөгдөлтэй”-г 
Bionbank-ийн	удирдагч	Сэр	Рори	
Коллинз тайлбарлав. Тэрбээр 
“Энэ сайхан төслийн ачаар 
шинэ шинэ нээлт, дүгнэлт шууд 
энэ оноос гарч эхэлнэ” хэмээн 
өгүүлж байна 

Эмийн компаниуд илүү 
үр дүнтэй бүтээгдэхүүн хөг-
жүүлж бүтээх гэвэл хүний 

генийн мэдээллийг цуглуулах 
шаард лагатай талаар Сэр Рори 
тайл барласан юм. Клиник 
туршилтаар оруулж буй 
ирээдүйн болзошгүй эмийн 
90 хувь нь зах зээлд гаргах 
боломж гүй, үр дүн муутай, 
аюултай эд байдаг. Шалтгаан 
нь эмийн биологийн зориулалт 
болоод хүний өвчний хоорондох 
хамаарлыг харуулдаг генийн 
баримт материал дутагддагаас 
үүдсэн буруу ойлголт төсөөлөл. 

Их Британийн эмийн тэр-
гүүлэх үйлдвэрлэгч GSK, 
АНУ-ын биотехнологийн аварга 
–	Regeneron	компани	хамтран	
ДНХ-ийн төслийн эхний шатыг 
хэрэгжүүлэхэд 12 сая фунт 
стерлингийн суурь хөрөнгө 
оруулалт хийжээ. Уг шатанд 
цуглуулсан 50 мянган дээжийг 
геномын дараалал тайлах ажлаар 

төрөлжсөн дэлхийн хамгийн 
том лаборатори-Нью Йоркийн 
Хадсоны хөндий дэх Rege-
noron-ий	Генетикийн	төвд	энэ	
онд багтаан илгээж, дарааллыг 
нь тайлах юм. 
Biobank-ийг	үүсгэн	бай	гуу-

лахад баримталсан, судал гааны 
эх үүсвэрийг нийтэд хүр-
тээмжтэй, нээлттэй байлгах 
зарчимд нийцүүлэн, зөвхөн 
дээрх хоёр компани харьцангуй 
богино буюу ердөө есөн сарын 
хугацаанд ДНХ-ийн сантай 
харьцах онцгой эрх эдэлнэ. 
Заасан хугацаа дуусмагц уг сан 
шинжлэх ухааны илүү өргөн 
хүрээнд нээлттэй болох юм.   

Энэхүү төсөл нь цусны дээж 
авсан	 хүн	 бүрийн	 exom-ийн	
дарааллыг тайлах ажиллагаагаар 
эхэлнэ.	 Exom	 нь	 биологийн	
ажиллагааны үндсэн молекул, 

уурганд кодлогддог ген юм. 
Дараа нь хүний эсийн бөө мөнд 
оршдог ДНХ-ийн бүрд лийг 
унших замаар генийн үйл 
ажил лагааг хянагч хэс гийг 
орол цуу лаад, геномын дараал-
лыг бүрэн тайлахад шилжиж 
бол зошгүй. 
Regeneron-ий	ахлах	эрдэмтэн	

Жорж	Янкопулос	Biobank-ийг	
“Хүсээд олддоггүй боломж” 
хэмээн тодорхойлж байв. Тэр-
бээр Их Британийн NHS буюу 
Үндэсний эрүүлийг хамгаалах 
албаны цогц бүтцийн ачаар 
генийн өгөгдлийг тухайн өвч-
төний өвчний түүхтэй хялбар 
холбодог нь АНУ-д хэрэгжүүлж 
буй ижил төрлийн хөтөлбөрөөс 
давуу талтай болгож байгааг 
тайлбарлав. АНУ-д өвчтөний 
өвчний түүх нь даатгалын янз 
бүр компани, төрийн эрүүл 

мэндийн төрөл бүрийн сангуудад 
тархай байдаг тул өвчтөн өөр өөр 
эмнэлэг дамжих хэрээр шилжиж 
явдаг. 
Biobank-ийн	 төсөл	 нь	 “Их	

Британи инновацилаг судал-
гааны төв болох нь хэчнээн 
чухлыг харуулж өглөө” хэмээн 
GSK-ийн Судалгаа, хөгжүүлэлт 
хариуцсан захирал Патрик 
Валланс тайлбарлав. 

Эмийн үйлдвэрлэл эрхлэгч 
компаниуд геномын өгөгдлийн 
сантай харьцах боломжийг 
эрэлхийлсээр. Жишээ нь, өнгөр-
сөн	онд	AstraZeneca	компани	
геномын ухааныг үүсгэгчдийн 
нэг Крег Вентерийн эрхэлдэг 
АНУ-ын	Human	Longevity	Inc	
болон	Кэмбрижийн	Wellcome	
Trust	Sanger	Institute-тэй	
хамтран ажиллахаар 
болсноо зарласан. 

Хуучин туслахын бизнес Ерөнхийлөгчийн нэр хүндэд сэвтэй

ДНХ-ийн код тайлахад хагас сая британичуудыг хамруулна

сүүлийн дөрвөн жилд 13 бол-
зош гүй халдлагаас сэр  гийлж 
чадсаныг Засгийн газар сая хан 
мэдэгдсэн. Брита нийн терро-
ризмтэй тэмцэх байгуул лага нэг 
дор 500 орчим хэрэг байнга мөр-
дөж байдаг. Уг хэрэгт хол бог дох 
гэрэл зураг, дүрс бичлэг ирүү-
лэхийг тус улсын цаг даагийн 
алба иргэ дээс хүсээд 
байгаа юм.

ВВМ©

Халдлага 
үйлдэгчид 
эмнэлгийн 

тусламж үзүүлэх 
үед хоёр хутга 
газарт хэвээр 
байж байлаа. 



Ральф Аткинс
Баргар нэгэн жилийг үдсэний 

дараа тансаг цаг, үнэт эдлэлийн 
зах зээлд сэргэлтийн найдвар 
тээсэн оч хаяж эхэллээ. Пүрэв 
гарагт	 нээсэн	 Baselworld	
шоунаас швейцарь цагны зах 
зээлийн төлөв байдлын талаар 
Ральф Аткинс тоймлон хүргэж 
байна. Тэрбээр маш сайн хийсэн 
цагны эд анги, үнэт эдлэлийн 
борлуулалт идэвхжиж эхэлсэн нь 
дэлхийн хамгийн том брэндүүд 
дахин өсөхийг илэрхийлнэ 
хэмээн дүгнэсэн байна. 

Энэ салбарынхан 2016 оныг 
мартсан нь дээр. Швейцарь цаг 
үйлдвэрлэлийн холбооны хэлж 
буйгаар үнэт, тансаг эдлэлийн 
зах зээлийн барометр болдог 
швейцарь цагны экспорт 2016 
онд өмнөх жилийнхээс бараг 10 
хувиар багасчээ.

Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт 
саарч, Европыг зорих хятад 
жуулчдын тоо тэвдэл төрүүлэм 
цөөрөн, террорист халдлагаас 
үүдсэн	айдас	хийгээд	Brexit-ийн	
улмаас фунт стерлингийн ханш 
суларсан зэрэг нь дэлхийн 

Торгоны замд 
Австрали нэгдэхгүй

Жэйми Смит
 Шинэ Торгоны замын дэд 

бүтцийн хөрөнгө оруулалтын 
санд Канберраг таван тэрбум 
австрали долларын хөрөнгө 
оруулалт хий гэх Бээжингийн 
тулгалтыг Канберра хүлээж 
авахгүй. Канберра Номхон 
далайн бүс нутагт Вашингтоны 
дэмжлэгийг хүссэн энэ үед 
Америк, Австралийн харилцаанд 
сэв суулгана хэмээн үзсэнээс эл 
шийдвэрийг гаргажээ.

Нэг бүс, нэг зам санаачилгын 
хүрээнд авто болон төмөр зам, 
усан боомтуудын дэд бүтцийн 
санхүүжилтэд дөрвөн их наяд 
ам.доллар төвлөрүүлэхээр 
Бээжин бүс нутгийн томоохон 
эдийн засагтай орнуудыг 
нэгдэхийг шахаж эхэлсэн.

Харин энэ долоо хоногт Хята-
дын Ерөнхий сайд Ли Көчяны 
Австралид хийх айлчлалын үеэр 
Хойд Австралийн дэд бүтцийн 
байгууламжийн асуудлаар ямар 
ч гэрээ хэлэлцээр хийхгүй гэдгээ 
Канберра баталж хэлнэ гэдгээ 
илэрхийллээ. Австралийн 
албаныхан “Айлчлалын үеэр 
энэ талаар албан ёсны ямар ч 
санамж бичиг байгуулахгүй” 
хэмээх тайлбар өгсөн байна.

Ноён Ли Хятад, Авсралийн 
харилцааны амаргүй үед 
айлчилж байна. Канберра 
Вашингтоныг бүс нутаг дахь 
оролцоогоо нэмэгдүүлэхэд 
шахалт үзүүлэхийн зэрэгцээ 
Австрали руу чиглэсэн Хятадын 
хөрөнгө оруулалтын их урсгалд 
хатуу хяналт тавьж эхэлсэн. Мөн 
дотоодын хоёр том компанийг 

нь худалдан авах хятадуудын 
алхамд хаалт хийгээд байгаа 
билээ.

Австралийн Гадаад хэргийн 
сайд Жюли Бишоп өнгөрсөн 
долоо хоногт Азийн энх 
тайван, тогтвортой байдлыг 
сайжруулахын тулд АНУ-
ын оролцоог нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай гэж Трампын 
засаг захиргаанаас шаардсан 
юм. Хатагтай Бишоп Сингапурт 
хийсэн мэдэгдэлдээ “Ардчилсан 
нийгмийн үнэт чанар болсон 
одоогийн тогтолцоонд Хятад 
зэрэг ардчилсан бус орнууд 
оролцвол хожих нь мэдээж” 
хэмээжээ.

Гэтэл энэ мэдэгдлийн эсрэг 
Хятад бүр ч хүйтэн хариу барив. 
Хятадын Гадаад хэргийн дэд 
сайд Жэн Зигуан “Ирээдүйд 
Австралитай олон талбарт 
нөхөрлөнө гэж найдаж байна. 
Бас Австрали улс “Чи хожиж, би 
алдаж байна” гэх мэт өрөөсгөл 
ойлголтуудыг хөсөр хаях биз ээ” 
хэмээн хэвлэлийнхэнд хэлжээ.

Нэг бүс, нэг зам санаачилгын 
дэд бүтцийн санд Австрали 
нэгдэх эсэх талаарх маргаан нь 
Канберра Азийн дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтын банкинд 
нэгдсэнтэй адил эргэлзээ 
төрүүлдэг. 2014 онд Австрали 
АНУ, Японы лоббид автаж, 
Хятадын тэргүүлсэн олон 
талт зээлдэгчдийн бүлэглэлд 
нэгдэхгүй гэж шийдэж байсан. 
Гэвч Их Британи болон барууны 
хэд хэдэн улс зэрэглэлээ үл тоож, 
Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалтын банкинд нэгдсэний 

дараа Канберра ч мөн ижил 
үйлдэл хийсэн билээ.

Ер нь ч Азийн дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтын банк болон 
Нэг бүс, нэг зам гэх санаачилга 
нь АНУ-ын эсрэг Хятадын 
нөлөөллийг тэлэх арга зам хэмээн 
Авсралийн Батлан хамгаалах, 
аюулгүй байдлын байгууллага 
үздэг талаар Авсралиас 
БНХАУ-д сууж байсан Онц 
бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд 
Жефф Раби учирлав. Одоогоор 
Австрали, Хятадын хоорондын 
бизнесийн зөвлөхөөр ажиллаж 
буй тэрбээр хоёр орны харилцааг 
“урсгалд туугдсан” гэж дүгнэв. 
Энэ нь Канберра худалдааны 
хамгийн том түнштэйгээ 
эдийн засгийн харилцаагаа 
сайжруулах практик арга 
хэмжээ хэрэгжүүлэхийн оронд 
үнэ цэнийн талаар хэтэрхий 
идеалист байр суурь баримтлах 
болсонтой холбоотой аж.

Ноён Ли Көчян Австралид 
хийх айлчлалын төлөвлөгөөндөө 
Хятадын дарга Ши Жиньпин 
авлигын эсрэг кампанит аж-
лын үеэр эх орноосоо зугтсан 
хятадуудыг хүлээлгэн өгөх 
тухай гэрээг албан ёсоор бат-
лахад Канберрагийн талд 
шахалт үзүүлэх талаар тусгажээ.

Мөн Австралийн тэрбумтан 
Жэймс Паркерын эзэмшлийн 
Crown	Resorts	тоглоомын	төвийн	
14 ажилтны асуудлыг Канберра 
хөндөнө. Тэрбумтан Жэймс 
Паркер 14 ажилтан нь өнгөрөгч 
оны аравдугаар сард баригдсаны 
дараа Хятадад саатуулагдаж 
үлдсэн юм.

Үүнээс гадна Австрали үхрийн 
махан бүтээгдэхүүнээ Хятадын 
зах зээлд их хэмжээгээр гаргах 
боломж эрэлхийлж байгаа 
бөгөөд энэ хүрээнд хоёр орны 
худалдааны чөлөөт урсгалд 
саад тотгор болж буй техникийн 
асуудлуудыг шийдвэрлэхэд 
ажиллах аж.

 Австралийн компаниуд Шинэ 
торгоны замд нэгдэх сонирхол 
их байгаагаа илэрхийлсэн ба 
бизнесийн томчууд ч үүнийг 
дэмжиж, түргэтгэх үүднээс Нэг 
бүс, нэг зам зөвлөх үйлчилгээ ч 
үзүүлэх болжээ. Бас Австралийн 
хойд бүс нутгийн эрх баригчид ч 
үүнд нэгдэх арга зам эрэлхийлж 
буй. Хятадын дарга Ши Жиньпин 
2014 онд Австралид айлчлах 
үеэрээ энэ санаачилгатай 
уялдуулан Дарвин хот Шинэ 
торгоны замын үйлчилгээний 
төв болох том боломж байгааг 
онцолсон түүхтэй.

Гэвч Хятад энэ бүсийн 
худал дааны гол зам, загас 
агнуу рын бүс нутагт өөртөө 
хэт итгэлтэй үйл ажиллагаа 
явуулж буй нь Австралийг 
бүс нутгийн амбийцдаа хашир 
байх хэрэгтэйг харуулж буй. 
Хамгийн сүүлд л гэхэд Хятадын 
Landbridge компани Дарвин 
хотын боомтыг худалдаж авсны 
дараагаар Канберра гадаадын 
худалдан авалтыг хязгаарлаж 
эхлээд байна. Энэ нь Вашингтон 
Дарвин боомтын ойролцоох 
АНУ-ын армийн баазын талаарх 
болгоомжлолыг са-
нуул  сан тай холбоо той 
аж.

Тансаг бүтээгдэхүүний зах зээлийн хүнд үе ард үлдэв

хамгийн нэр хүндтэй брэндийг 
сөхрүүлсэн гол шалтгаанууд.

Гэхдээ салхи эргэжээ. 
Нэг  дүгээр сард тансаг бүтээг-
дэхүүний конгломерат болох 
LVMH-ээс эрхлэн гаргадаг 
Bulgari, TAG Heuer брэндийн 
үнэт эдлэлийн борлуулалт 
2016 оны дөрөвдүгээр улиралд 
оны эхэн үетэй харьцуулахад 
найман хувиар өсчээ. Харин 
бүтэн жилээр нь авч үзвэл 2015 
оныхоос таван хувиар тэлсэн 
байна.
Cartier,	 Vacheron	 Constan-

tin	 болон	 Piaget	 брэндийн	
үйлдвэрлэгч	 Richemont-ийн	
борлуулалт, санхүүгийн төлөв 
ч хамгийн хүнд үе эцэс болсон 
гэдгийг илтгэж байна. Өнгөрсөн 
жил	Richemont	ажлын	байраа	
танаж, нөөцөө барагдуулахын 
тулд бүтээгдэхүүнээ зах зээлээс 
эргүүлэн худалдан авч, тэр ч 
байтугай брэндийн нэрээ ч 
“аньж” байлаа.

Харин Женевт байрладаг 
Richemont	 группийн	 бор-
луулалт 2016 оны сүүлчийн 
гурван улиралд өмнөх оныхоос 
таван хувиар нэмэгдсэн аж. Ази, 
Номхон далайн зах зээл дэх 
борлуулалт 10 хувиар өссөний 
дийлэнх нь Хятад, Өмнөд 
Солонгосын худалдан авалтын 
үр дүн юм. Бас Их Британид 
жуулчдын худалдан авалт 
идэвхжсэнээр бүс нутгийн 
үзүүлэлтэд жин дарсан байна.
Тэгвэл	 Omega,	 Tissot	

брэнд болон өөрийн нэрээр 
нэрлэсэн хуванцар цагны эзэн 
компани	 болох	 Swatch-ийн	
борлуулалтын өсөлт 2017 онд 
ч эрүүл төлөвтэй байна. Гэвч 
Swatch	хэтэрхий	өөдрөг	байгааг	
ажиглагчид  анхааруулав. 
Хүнд хэцүү гэгдэх өнгөрсөн 
жил	 Swatch	 ажлын	 байраа	
цомхотгоогүй бөгөөд нөхцөл 
байдлыг түр зуурын шинжтэй 
гэж үзэж байсан билээ.

Хэрэв сэргэлт тогтвортой 
үргэлжилбэл швейцарь цагны 
экспорт ч өсөх нь гарцаагүй. 
Тэгэхдээ хэт хурдтай өсөх нь юу 
л бол. 2017 оны нэгдүгээр сарын 
байдлаар нэг жилийн хугацаанд 
цагны экспорт 6.2 хувиар 
хумигдсан нь уналтын хамгийн 
доод цэгт хүрээгүй ч байж 
мэдэхийг илтгэж буй. LVMH-
ийн ТУЗ-ийн дарга Бернар Арно 
“2016 онд ажиглагдсан бага 
зэргийн сэргэлт нь геополитик, 
эдийн засгийн тогтворгүй 
байдалтай холбоотой” гэв. 
Тансаг бүтээгдэхүүний салбарт 
цаг нь ямагт үнэт эдлэлийн 
дараа ордог бүтээгдэхүүн гэж 
шинжээчид үздэг тул асуудал 
амаргүй байх нь тодорхой юм.
“Baselworld	шоунд	оролцох	

шинэ загваруудын хувьд өндөр 
үнэтэй, үнэт эдлэлтэй арай ойр 
гэдэг утгаар нь эмэгтэй цаг илүү 
сонирхол татах болов уу. Тэгээд 
ч үнэт эдлэлийн зах зээл цагтай 
харьцуулахад сайн байгаа” 
хэмээн	Швейцарийн	Vontobel	
арилжааны банкны шинжээч 
Рене Уэбер тайлбарлав.
Тэгвэл	Citigroup-ийн	тансаг	

бүтээгдэхүүний капиталын 

судалгааны газрын тэргүүн 
Томас Шове “Энэ салбар харин 
ч дөнгөж хумигдах шатан даа 
ирж байна. Хэдийгээр тоон 
үзүүлэлтүүд тийм муу биш 
байгаа ч хөрөнгө оруулаг-
чид хамгийн хүнд үедээ 
байгаа гэдэгт итгэхийг хүсээд 
байна шүү дээ. Өнгөр сөн 10 
жилд хангалттай инно ваци 
нэвтрээгүй хэдий ч бүтээг-
дэхүүний үнэ маш их өссөн. 
Өөртөө хэт бардахын аюул гэж 
бий. Эцсийн эцэст ухаалаг цаг 
үйлдвэрлэх нь швейцарь цаг 
үйлдвэрлэгчийн биш, харин 
технологийн ком паниудын 
хийх ажил шүү дээ” гэв.

Яг үнэндээ цаг үйлдвэрлэгчид 
хэрэглэгчдийн зан төлөвийн 
өөрчлөлтөд дасан зохицохгүй 
байна. Бас хэрэглэгчид ч тансаг 
бүтээгдэхүүний сонголтыг 
буруу өнцгөөр харж ирсэн нь 
цагны салбар орчин үетэйгээ 
хөл нийлүүлж чадахгүйд хүргэ-
сэн гэдгийг тэрбээр тайлбарлав.

Ялангуяа тансаг зэрэглэлийн 
цагны тухайд борлуулалт 
улам багассан. Хятадад өрнөж 
буй авлига болон татвараас 
зайлсхийхийг таслан зогсооход 
чиглэсэн үйл ажиллагаа болон 
Хонконгийн зах зээлд үүссэн 
их хэмжээний илүүдэл нь энэ 
бүхний шалтгаан. Бас үнэтэй, 
швейцарь, механик цаг нь арвич 
хямгач эрин үед хэр зэрэг зөв 
зүйтэй сонголт болох талаар 
олон жил маргалдаж буй.

Хамгийн үнэтэй нь л гэхэд 
3000 швейцарь франкаас 
давдаг байсан тансаг цагны 
үнэ 2016 онд хамгийн ихээр 
буурсан. Харин эргэн сэргэх 
итгэл найдвар гэвэл АНУ-ын 
эдийн засгийн өсөлт, Европын 
аялал жуулчлалын сэргэлт л 
байна. Мөн салбарын гүйцэтгэх 
захирал, шинжээчид швейцарь 
цагны үйлдвэрлэлийг урт 
хугацаанд савлуулж мэдэх 
ухаалаг цагны талаар өөдрөг 
төсөөлөлтэй байгаа билээ.
Baselworld-ын	 шоунд	 Fit-

bit,	 Jawbone	 зэрэг	 зүүсгэл	
технологийн үйлдвэрлэгчдийн 
бүтэлгүйтлээс авах таашаал 
бий. Ухаалаг утасны араас 
зах зээлийг байлдан дагуулж, 
швейцарь цагны үнэ уруудахад 
нөлөөлөх хамгийн гол хүч гэж 
үзэж байсан эдгээр үйлд вэр-
лэгчийн бүтээл хэрэглэгч дийн 
хүлээлтэд хүрсэнгүй.

Харин швейцарь цагны 
хамгийн том, цор ганц зах 
зээл болон үлдсэн Хонконгод 
нөөц бууруулах арга хэмжээ 
амжилттай хэрэгжиж байна. 
Борлуулалтын түгээлтийн 
сүлжээг сайжруулахын тулд 
Richemont	 Азид	 TimeVallйe	
гэх	multi-brand	стратеги	буюу	
бүтээгдэхүүний нэр төрлүүд 
тус бүрт өөр өөр брэндийн нэр 
өгч борлуулах аргаар ажиллаж 
байна. Үүнийг замчлах анхны 
дэлгүүрээ 2015 онд Наньжинд 
нээсэн. Дараа нь Токиод 
бас нэг салбар байгуулсан. 
Харин ондоо багтаад 
дахиад гурван дэлгүүр 
босгохоор төлөвлөжээ.

Швейцарь цагны 
хамгийн том цор 

ганц зах зээл 
болон үлдсэн 

Хонконгод 
нөөц бууруулах 

арга хэмжээ 
амжилттай 

хэрэгжиж байна.

Канберра 
Вашингтоныг 
бүс нутаг дахь 
оролцоогоо 
нэмэгдүүлэхэд 
шахалт 
үзүүлэхийн 
зэрэгцээ 
Австрали 
руу чиглэсэн 
Хятадын хөрөнгө 
оруулалтын их 
урсгалд хатуу 
хяналт тавьж 
эхэлсэн. 



1
Энэ хугацаанд бид нийт 2.2 

орчим тэрбум ам.долларыг 
эдийн засгаасаа гаргасан байна.  
Боловсруулах үйлдвэрийн 
байршил, техник, эдийн засгийн 
үнэлгээ хийж эхэлсэн сүүлийн 
таван жилд бид нийт тав орчим 
тэрбум ам.долларыг гадагш 
урсгажээ. Боловсруулах үйлдвэр 
нь чухамдаа боломжгүй зүйл 
биш юм. Манай нийт импортын 
20 гаруй хувийг нефтийн 
бүтээгдэхүүн дангаар эзэлж 
байна. Түүхий эдийн хангалттай 
нөөцтэй мөртлөө газрын тосны 
бүтээгдэхүүний хэрэгцээгээ 
100 хувь импортоор хангаж 
байгаа нь чигэвтэр хийгээд 
эмгэнэлтэй. Боловсруулах 
үйлдвэрийн түүхий эд нь бэлэн, 
зах зээл нь тодорхой байхад цаг 
алдсаар. Тээврийн хэрэгслийн 
оношилгоонд хамрагдсан нийт 
автомашины тоо өнгөрсөн таван 
жилд 53 хувиар нэмэгдсэн. Эн-
дээс шатахууны хэрэглээ хэрхэн 
өсөж байгааг харж болох юм. 

Газрын тос нэрэх үйлдвэр үе 
үеийн Засгийн газарт “гэрийн 
даалгавар” болж ирсэн. Сонгууль 
болгоны санал авах “хөзөр”-ийн 
нэг нь дотооддоо шатахуунаа 
үйлдвэрлэж, хэрэгцээгээ өөрсдөө 
хангах тухай яриа байсан. 
Хөдөлж өгдөггүй төслүүдийн 
тоонд өнөө Газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрийн төсөл 
багтана. Үйлдвэрийн байршил 
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ЗГМ ТОВЧХОН

АНУ доллар 2459.57 

Евро  2654.98

Япон иен  22.11

ОХУ рубль 42.86

БНХАУ юань 357.08

БНСУ вон 2.19

ВАЛЮТЫН ХАНШ

» ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

7.5 
Сая ам.доллар. Арилжааны 
банкууд 7.5 сая ам.доллар 
худалдах санал ирүүлсэн ч 
Монголбанк энэ удаагийн 
гадаад валютын дуудлага 
худалдаанд оролцсонгүй.

АРИЛЖАА

0.59 
Хувь. Монголын хөрөнгийн 
биржийн индекс 843.2 
нэгж болж, 0.59 хувиар 
буурав. Ингэснээр зах 
зээлийн үнэлгээ 1.45 их наяд 
төгрөгтэй тэнцлээ. Ханшийн 
өөрчлөлтийн хувьд 26 
компанийн хувьцааны ханшид 
өөрчлөлт орсон байна. 

НОГДОЛ АШИГ

78.2 
Сая төгрөг. “Зоос гоёл” 
хувьцаат компани нэгж 
хувьцаандаа 6000 төгрөг 
буюу нийт 78.2 сая төгрөгийг 
ногдол ашиг болгон тараана. 

АЖ ҮЙЛДВЭР 

Засгийн газар солигдох бүрт зүг 
чигээ өөрчилж байгаа. Байршил 
шилжих болгонд үйлдвэрийн 
ТЭЗҮ-ийг шинээр хийх болдог. 
Энэ тоолонд хөрөнгө оруулалтын 
зардалд “засвар” орж, тендерийг 
дахин шинээр зарлаж байсан. 
Тэр болгонд зардал гарч, цаг 
хугацаа алдсан нь үнэн. Тэгвэл 
хамгийн сүүлчийнх нь байгаасай 
гэж найдах үйлдвэрийн техник, 
эдийн засгийн урьдчилсан 
тооцоолол тодорчээ. 

Өнгөрсөн зургаан жилийн 
хугацаанд Дархан-Уул, 
Дорнод, Дорноговь, Төв аймагт 
нефть нэрэх үйлдвэрийн шав 
тавих зураглалыг Засгийн 
газар гаргаж байлаа. Гэвч туг 
хатгасан үйлдвэрийн байршил 
Дархан-Уулаас Дорноговьд 
шилж сэн. Үйлдвэрийн урьд-
чилсан ТЭЗҮ-ээр Дорноговь 
аймгийн Сайншанд сумын 
нутагт шав тавих юм. Манай 
улсын хувьд үйлдвэрийн түүхий 
эдээ дотоодоосоо нийлүүлэх 
боломж хэдийнэ бүрдсэн. 
Улсын хэмжээнд газрын тосны 
хайгуулын 32 талбай ялгаснаас 
өнөөдрийн байдлаар 25 талбайд 
21 гэрээлэгч бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

Ашигт малтмал, газрын 
тосны газрын цахим хуудаснаас 
үзэхэд, газрын тосны олборлолт, 
экспорт, улсын төсөвт 
төвлөрүүлсэн орлого жил тутам 
өсөж байна. Энэ нь өөрсдийн 
хэрэглээг 100 хувь хангах 
үйлдвэр барихад түүхий эдийн 
хомсдол бидэнд нүүрлэхгүй 
гэсэн үг. Түлш, шатахууны 
импортын 93 хувийг ОХУ, 
үлдсэн хувийг БНХАУ болон 
БНСУ зэрэг улсаас импортолж 
байна. Монгол Улсад дунджаар 

нэг авто тээврийн хэрэгсэл 
нэмэгдэхэд шатахууны хэрэглээ 
1.8 тонн буюу өдөрт зургаан 
литрээр өсдөг гэсэн тооцоо 
гарчээ. Эдийн засаг сэргэж, 
хүмүүсийн амьжиргаа цаашид 
дээшлэх хэрээр шатахууны 
хэрэгцээ үүсэх нь гарцаагүй юм. 

Газрын тос боловсруулах үйлд-
вэ рийн нийт хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ нэг тэрбум ам.доллар 
байх тооцоо гарсан. Үйлдвэр 
жилд 1.2 тэрбум ам.долларын 
борлуулалт хийх бөгөөд цэвэр 
ашиг нь 160 сая ам.доллар байх 
нь. Хөрөнгө оруулалтаа нөхөх 
хугацаа 8-10 жил байх бөгөөд 
үйлдвэр ашиглалтад орсноор 
газрын тосны бүтээгдэхүүний 
импорт 1.2 тэрбум ам.доллараар 
буурч, энэ хэмжээгээр гадаад 
худалдаа ашигтай гарах юм. 

Тус үйлдвэр нь жилд 1.5 сая 
тонн газрын тос боловсруулна. 
Ингэснээр евро 4, 5 стандартын 
шаардлага хангасан 560 мянган 
тонн автобензин, 670 мянган 
тонн дизель түлш, 107 мянган 
тонн шингэрүүлсэн шатдаг хий 
болон бусад дагалдах химийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх аж. 
Ингэснээр улсын болон орон 
нутгийн төсөвт бүх төрлийн 
татвар хураамж хэлбэрээр 
жил бүр ойролцоогоор 150 сая 

хими цэвэрлэгээний материал, 
үнэр тэн гоо сайхан, эмийн 
үйлд  вэр хөгжих юм. Олон улсад 
газрын тосны боловсруулах 
үйлд вэрт өргөн ашиглаж байгаа 
таван төрлийн технологиос 
түү хий тосны шинж чанарт 
аль то хирсныг нь сонгохоор 
төлөвлөж байна. Монгол 
Улсын Засгийн газар болон 
БНЭУ-ын Экспорт-Импорт банк 
хоорондын зээлийн ерөнхий 
хэлэлцээрийн хөрөнгөөр дээрх 
үйлдвэрийг барих төслийг 
хэрэгжүүлэх юм.  

Үйлдвэр жилд 
1.2 тэрбум 

ам.дол ларын 
борлуулалт 

хийнэ

Хар алтаа нэрэх "үлгэр" амиллаа

ВВМ©

Г.Байгал
@baigalZGM

Шатахууны 
үнэ 8661244 
төгрөг байх 
боломжтой

ам.доллар төвлөрөх аж. Зөв хөн 
төсөвт орлого бүрдээд зог-
сох гүй Монголын өрх бол гон 
үр шимийг нь хүртэх тооцоо 
ч гарчээ. Үйлдвэр 600 орчим 
шууд ажлын байр бий болгох 
нь. Дэлхийн зах зээл дээр нэг 
баррель түүхий тосны үнэ 40-60 
ам.доллар байх үед үйлдвэрийн 
нэгж бүтээгдэхүүний үнэ 866-
1244 төгрөг байхаар төсөөлөл 
гаргажээ. 

Үйлдвэрийг дагаж нийт 30 
төрлийн будаг, автомашины 
дугуй, резинен эдлэл,  хуванцар, 

Огноо: 2017.03.24

Тендер шалгаруулалтын нэр: Автомашин худалдан авах тендер 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМГЛ/201701004

“Эрдэнэс Монгол” ХХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Эрдэнэс Монгол” 
ХХК-ийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай болон Таван толгой-гашуун сухайт 
чиглэлийн авто зам хөдөлгөөний аюулгүй байдал, нийтийн хэв журмыг хангуулах 
гэрээт цагдаагийн тасгийн албаны үйл ажиллагаанд ашиглах тусгай тоноглол 
бүхий автомашин нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. 
Тендер шалгаруулалт нь 2 багцтай байна.
Багц 1: Тусгай тоноглол бүхий автомашин
Багц 2: Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн авто замын бэлэн байдалд 

шаардлагатай автомашин
Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж 

төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50,000 (тавин мянга) төгрөгөөр 
худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор 
хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан 
байна. 
Үүнд: 
 Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн /2015, 2016 он/ борлуулалтын 

орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 60%-иас багагүй байна.
 Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 

Санал болгож буй үнийн дүнгийн 40%-иас багагүй байна.
 Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жилийн /2015, 2016 он/ 

санхүүгийн жилийн эцсийн аудитаар баталгаажуулсан тайлан.
 Хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын гэрээний өртөг: Сүүлийн 2 жилийн /2015, 

2016 он/ ижил төстэй ажлын гэрээний үнийн дүнгийн дундаж нь санал болгож 
буй үнийн дүнгийн 30%-иас багагүй байна /гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн актын 
баталгаажуулсан хуулбарууд/. 

Тендерийн баталгаа:
 Багц 1: Тусгай тоноглол бүхий автомашин

 Тендерийн хамт 8,200,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
 Багц 2: Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн авто замын бэлэн байдалд 

шаардлагатай автомашин
 Тендерийн хамт 12,520,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 10 цагаас өмнө доорх хаягаар 
ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2017 оны 
04 дүгээр сарын 24-ний 10.10 минутаас нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг 
доорх хаягаар авч болно. Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 

Чингисийн өргөн чөлөө-15, Моннис цамхаг, 15 дугаар давхар 
“Эрдэнэс Монгол” ХХК, мэргэжилтэн Л.Болд, Утас: 75553399

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

СЭЗИСийн багш, эдийн засагч 
Ж.Дэлгэрсайхантай ярилцлаа

-Монгол Улс хугацаа нь 
тулаад байсан Евро бондын 
төлбөрөө шийдлээ. Энэ нь олон 
улс болон дотоодын зах зээлд 
ямар дохио өгөх бол?

-Засгийн газар амласныхаа 
дагуу Евро бондын төлбөрийг 
цаг хугацаанд нь төллөө.  Үүнийг 
хүмүүс эерэг, сөргөөр дүгнэж 
байна. Миний хувьд ОУВС-гийн 
хөтөлбөрийн эхлэлийг тавиагүй 
бол энэ амаргүй нөхцөлд Монгол 
Улс уг төлбөрийг бие даан 
шийдэх боломжгүй байсан гэж 
үзэж байгаа. Тус хөтөлбөрийн 
талаар мэдэгдэл хийхээс өмнө 
Монгол Улсын Засгийн газрын 
бондын өгөөж 35 хувьд хүрчихээд 
байсан. Энэ бол маш ховор 
тохиолдол. Өөрөөр хэлбэл, 
Монгол Улсад итгэх гадаадын 
хөрөнгө оруулагчдын итгэл төдий 

хэмжээгээр уруудаж, суларсныг 
харуулж байв. Гэтэл ОУВС-тай 
хамтрахаар болсноо мэдэгдсэний 
дараа бондын өгөөж эргэн буурч, 
үндсэн хүүгийн түвшин буюу 5.36 
хувьд хүрсэн. Энэ нь ОУВС-гийн 
нөлөө ямар их болохыг богино 
хугацаанд харуулсан үйл явдал.

Үүний дараа буюу энэ сарын 
эхээр Засгийн газраас 600 сая 
ам.долларын “Хуралдай” бондыг 
олон улсын хөрөнгө оруулагчид 
санал болголоо.  Хүүгийн хувьд 
эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл 
байдалд боломжийн түвшин. 
Учир нь Монгол Улсын зээлжих 
зэрэглэл сүүүлийн гурван 
жил дараалан буурсан. Гадаад 
өрийн дарамт улам нэмэгдэж, 
төсвийн алдагдал тэлсэн энэ үед 
8.75 хувь бол боломжийн хүү. 
Одоогоос яг жилийн өмнө буюу 
2016 оны дөрөвдүгээр сарын 8-
нд Засгийн газар бонд босгож 
байсан. Уг бондын хүү  10.875 
хувьд хүрсэн.  Ингээд бодохоор 
харьцангуй бага хүү.  Дээрээс нь 
хугацаагаа долоон жил болгож 
сунгаж чадлаа.  

-Тэгвэл зарим эдийн засагч, 
тодруулбал АН-ын гишүүдээс 
480 сая ам.долларын өрийн  
зарим хэсгийг дотоодоосоо 
төлөх боломжтой гэж үзэж 
байсан. Учир нь өрийг өрөөр 
дарж, хугацааг нь сунгалаа гээд 
ирэх жилүүдэд улсын төсөвт 
ирэх дарамтыг хөнгөлөхгүй 
гэж тайлбарласан. Үнэхээр 
тодорхой хувийг дотоодоос 
төлөх боломж байсан уу?

-Сөрөг хүчин, эсвэл зарим 
хүний байр суурийг хүндэтгэж 
байна. Гэхдээ ийм боломж бага 
байсан. 480 сая ам.долларын 
зарим хэсгийг төв банкны 
валютын нөөцөөс төллөө гэж 
бодоход Монголбанкны нөөц 
бага байгаа. Сүүлийн жилүүдэд 
эрчимтэй багассаныг бид мэднэ. 
Дөрвөн жилийн өмнө дөрвөн 
тэрбум ам.доллартай тэнцэж 
байсан албан нөөц өдгөө 1.2-1.3 
тэрбум ам.долларт хүрчихээд 
буй.  Үүнээс гадна, өмнөх хоёр 
Засгийн газар маш өндөр хүүтэй 
бонд дотоодод арилжиж эхэлсэн. 
Өдгөө ч үргэлжилж байна. 12
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Туг хатгасан 
үйлдвэрийн 
байршлыг 
Дархан-Уулаас 
Дорноговьд 
шилжүүлсэн. 
Үйлдвэрийн 
урьдчилсан 
ТЭЗҮ-ээр 
Дорноговь 
аймгийн 
Сайншанд сумын 
нутагт шав 
тавина.
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Ам.долларын индекс өслөө 

99903584, 99903581

Сүүлийн зургаан өдөр дараалан 
буурсан ам.долларын спот индекс 
эргэн	чангарлаа.	“Bloomberg”-ээс	
тооцдог уг индекс пүрэв гарагт 
0.1 хувиар дээшилжээ.  

Ингэснээр өнгөрсөн оны 
арваннэгдүгээр сараас хойших 
хамгийн удаан үргэлжилсэн 
уналтаа үзүүлжээ. 

Иентэй харьцах ам.долларын 
ханш 0.1 хувиар чангарч, 111.22 

ам.дол лартай тэнцжээ.  Харин 
ам.доллартай урвуу хамааралтай 
алтны ханш 0.2 хувиар хямдарлаа. 
Ингэснээр шар металлын ханш 
нийт 4.2 хувиар дээшилжээ. 

Мөн WTI төрлийн газрын тосны 
ханш 0.5 хувиар өсөж, баррель 
нь 48.29 ам.доллартай тэнцлээ. 
Тэрчлэн төмрийн хүдрийн ханш 
0.6 хувиар чангарчээ.  

ТҮҮХИЙ ЭД

НЭР СИМБОЛ НЭГЖ ХАНШ ($) ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО

АЛТНЫ СПОТ XAU унци 1248.02 -0.25% 3/23/2017

ЦАГААН АЛТ PLA унци 969.5 +0.39% 3/23/2017

МӨНГӨ SIA унци 17.61 +0.18% 3/23/2017

ЗЭС	(COMEX)	 HGA	 фунт	 263.95	 +0.34%	 3/23/2017

ТӨМРИЙН ХҮДЭР TIOA тонн 88.59 -0.45% 3/23/2017

WTI	ТОС	 CLA	 баррель	 48.4	 +0.75%	 3/23/2017

БРЕНТ COA баррель 51.01 +0.73% 3/23/2017

БЕНЗИН XBA  160.1 -0.06% 3/23/2017

БАЙГАЛИЙН ХИЙ NGA Mmbtu 3.028 +0.56% 3/23/2017

НҮҮРС (NYMEX) QZA тонн 336.55 +0.21% 3/23/2017

НҮҮРС	(NEW	CASTLE)	 XWA	 тонн	 79.35	 -0.81%	 3/23/2017

ЭЛСЭН ЧИХЭР SBA фунт 0.173 +0.52% 3/23/2017

БУДАА RRA центнер 9.8 +0.2% 3/23/2017

БУУДАЙ	 WA	 бушель	 422.5	 +0.06%	 3/23/2017

КАКАО CCA тонн 2166 +0.05% 3/23/2017

КОФЕ	 KCA	 фунт	 1.406	 -0.74%	 3/23/2017
Энэхүү ханшийн мэдээлэл нь хүснэгтэд заасан өдрийн 15 цагийн байдлаарх дүн тул 
үүнээс хойш өөрчлөгдсөн байх боломжтой. 
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МОНГОЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАДААД КОМПАНИУД

60 -0.02% 3/23/2017

0.042 +5% 3/23/2017

23 -3.06% 3/23/2017

0.02 -13.04% 3/23/2017

0.013 -7.69% 3/23/2017

4.3 -3.37% 3/23/2017

4.12 -0.48% 3/23/2017

0.35 +3.92% 3/23/2017

0.205 -2.38% 3/23/2017

0.64 -3.03% 3/23/2017

RIO TINTO RIO ASX AUD

WOLF	PETROLEUM	 WOF	 ASX	 AUD

PETRO MATAD MATD LON GBX

ASPIRE	MINING	 AKM	 ASX	 AUD

GUILDFORD COAL GUF ASX AUD

PROPHECY	DEVELOPMENT	 PCY	 TSX	 CAD

TURQUOISE	HILL	RESOURCES	 TRQ	 TSX	 CAD

SOUTHGOBI	RESOURCES	 SGQ	 TSX	 CAD

XANADU MINES XAM ASX AUD

ENTREE GOLD ETG TSX CAD

НЭР СИМБОЛ БИРЖ ВАЛЮТ ХАНШ ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО

▼

▲

▼

▼ 

▼

▼

▼

▲ 

▼

▼

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

НЭР СИМБОЛ ХАНШ (нэгж) ӨӨРЧЛӨЛТ   ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО

NASDAQ COMPOSITE CCMP 5821.641 +27.82 +0.48% 3/23/2017
DAX INDEX DAX 11953.15 +49.03 +0.41% 3/23/2017
TORONTO	STOCK	EXCHANGE	 SPTSX	 15348.46	 +35.33	 +0.23%	 3/23/2017
S&P/ASX 200 AS51 5707.954 +23.44 +0.41% 3/23/2017
S&P 500 INX 2348.45 +4.43 +0.19% 3/23/2017
SHANGHAI	COMPOSITE	 SHCOMP	 3248.55	 +3.33	 +0.1%	 3/23/2017
DOW	JONES	INDUSTRIAL	AVERAGE INDU 20661.3 -6.71 -0.03% 3/23/2017
TOP 20 MSETOP 12426.4 -27.03 -0.22% 3/23/2017
FTSE	100	 UKX	 7325.38	 +0.66	 +0.01%	 3/23/2017
HANG	SENG	 HSI	 24327.7	 +7.29	 +0.03%	 3/23/2017
NIKKEI	225	 NKY	 19085.31	 +43.93	 +0.23%	 3/23/2017
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ДЭЛХИЙН ГОЛЛОХ ИНДЕКСҮҮД

Тухайн өдөр арилжаалагдсан хувьцаа

НЭР  СИМБОЛ ХАНШ (нэгж) ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО

АПУ ХК   APU 347.63 4.27% 3/22/2017
ГОВЬ ХК   GOV 12320 -2.22% 3/22/2017
МИК	ХОЛДИНГ	ХК		 	 MIK	 11700	 -2.42%	 3/22/2017
МАХИМПЕКС ХК   MMX 2500 0% 3/22/2017
ДАРХАН	НЭХИЙ	ХК		 	 NEH	 20500	 0%	 3/22/2017
СҮҮ ХК   SUU 130.04 0.28% 3/22/2017
ТАЛХ	ЧИХЭР	ХК		 	 TCK	 20000	 0%	 3/22/2017
АДУУН ЧУЛУУН ХК   ADL 2001 -2.68% 3/22/2017
БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ХК   BNG 39000 1.56% 3/22/2017
БАЯНТЭЭГ ХК   BTG 9500 -8.12% 3/22/2017
АРИГ ГАЛ ХК  EER 2350 2.17% 3/22/2017
Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХК  ETR 96 -3.98% 3/22/2017
ХӨХ	ГАН	ХК		 	 HGN	 54.07	 -14.17%	 3/22/2017
ГЕРМЕС	ХК		 	 HRM	 145.27	 0.19%	 3/22/2017
МАТЕРИАЛИМПЕКС ХК  MIE 8500 0% 3/22/2017
МОНГОЛ ШУУДАН ХК   MNP 368.75 -2.96% 3/22/2017
МЕРЕКС ХК  MRX 85 -4.49% 3/22/2017
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Хэдийгээр бид хугацаа нь 

тулсан өрийг шийдэж чадсан ч 
эдийн засгийн нөхцөл байдал 
сайжраагүй хэвээр. Тэгвэл 
өрийг дотоодоос төлөх боломж 
хэзээ гарч ирдэг вэ гэхээр төсөв 
алдагдалтай бус ашигтай байсан 
тохиолдолд. Бас эдийн засаг үр 
өгөөжтэй байснаар өрөө төлнө. 
Гэтэл зөвхөн 2016 оны улсын 
төсвийн алдагдал 3.6 их наяд 
төгрөгт хүрчихээд байна. 

Засгийн газар одоо зургаан 
сарын хугацаатай бондыг дотоо-
дын зах зээлд 17 орчим хувийн 
өгөөжтэй борлуулж байна. Уг 
нь дотоодын зах зээлээс мөнгө 
татах нь буруу. Гэтэл Засгийн 
газарт өөрт нь мөнгө байхгүй. 
Эдийн засаг ийм сул байгаа үед 
Засгийн газарт дотоод боломж 
хомс байгаа. Дотоодоос төлөх 
боломж байгаагүй. Тиймээс олон 
улсын зах зээлээс харьцангуй 
боломжийн хүүтэй бонд босгож 
төлсөн нь одоогийн байдлаар 
оновчтой хувилбар.

-Зас гийн газраас томоохон 
таван төслийг энэ онд урагш-
луулж, төсвийн орлогын зарим 
хэсгийг бүрдүүлэхээр тусга сан. 
Гэвч Сангийн сайд энэ онд 
зөвхөн Гацууртын төслийг 
хөдөл гөхөөр болсныг мэдэгд сэн. 
Тэгвэл төсвийн орло гыг нө хөх 
өөр ямар эх үүсвэр байна вэ?

-Төсвийн орлогыг төлөвлөхдөө 
Тавантолгой зэрэг ордын орло гыг 
тооцож төлөвлөсөн. Гэтэл ОУВС-
тай хийсэн хамтарсан мэдэгдлийн 
үеэр Сангийн сайд Тавантолгой 
зэрэг ордыг энэ онд түр азнаж, 
ирэх онд урагшлуулахаа 
мэдэгдлээ. Тэгэхээр орлого талд 
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Эдийн засгийг тэтгэх төслөөсөө 
татгалзах эрх байхгүй
Эдийн засгийн 
хүндрэл ухаарлыг 
бидэнд өгсөн гэж 
найдаж байна

асуудал үүсэх нь ойлгомжтой 
болж байна. Гэхдээ ОУВС-гийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд орлогыг 
дэмжихийн тулд долоон 
төрлийн татвар нэмэгдүүлэхээр 
байгаа. Үүнээс гадна, “Эрдэнэт”, 
“Оюу толгой” хэвийн ажиллаж 
байна. Бас “Тавантолгой” орд 
хэдийгээр томоохон төслийн 
хүрээнд ажиллахгүй байгаа 
ч, үйл ажиллагаа явуулж, 
нүүрсээ гаргасаар байна. Бусад 
уурхайнууд ч хэвийн ажиллаж 
байна. Үүнтэй зэрэгцээд манай 
экспортын гол бүтээгдэхүүн 
болох нүүрс, зэсийн үнэ дэлхийн 
зах зээлд өмнөх онуудтай 
харьцуулахад өндөр байх 
таамагтай. Энэ нь таатай мэдээ 
болж байна. 2017 оны төсвийг 
хоёр их наяд гаруй төгрөгийн 
алдагдалтай баталсан. Дээрээс нь 
орлогын дутагдлыг нөхөх ёстой. 
Орлогыг богино хугацаанд нөхөх 
нэг арга нь нүүрс, зэсийн гарцыг 
нэмэгдүүлэх явдал. 

Хэдийгээр олон нийт эсэр-
гүүцээд буй “Өргөтгөсөн 
сан хүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд татвар нэмэгдэхээр 
байгаа ч энэ онд төсөвт орж 
ирэх орлого их биш. Сангийн 
яамны тооцоогоор 100-200 
тэрбум төгрөгийн орлого 
төв лөрөх төлөвтэй. Тэгэхээр 
богино хугацаанд орлого 
нэмэг дүүлэх бодит боломж нь 
эрсдийн бүтээгдэхүүний гарцыг 
нэмэгдүүлэх гэж үзэж байна. 

-Хамтарсан хөтөлбөрийн 
хүрээнд нийт 5.5 тэрбум 
ам.дол  ларын хөрөнгө оруу-

лалт Монгол Улсад орж ирэх 
хүлээлт тэй байна. Хэрэв энэ 
мөнгө ороод ирвэл макро 
эдийн засгийг дэмжихийн тулд 
хэрхэн үр ашигтай зарцуулах вэ. 
Өөрөөр хэлбэл, энэ мөнгийг яаж 
зарцуулбал эдийн засагт богино 
хугацаанд өгөөж өгөх бол?

-Бодлого тодорхойлогчдын 
мэдэгдсэнээр ОУВС-гаас 440 сая 
ам.долларын санхүүжилт авна. 
Үүнийг төв банкны валютын 
нөөцийг нэмэгдүүлэхэд зориул на. 
Үлдсэнийг нь төсвийн алдагдал 
нөхөхөд зарцуулна гэж Сангийн 
яамнаас мэдэгдсэн. 

Дэлхийн банк, Азийн хөгж  лийн 
банк болон Япон зэрэг орноос 
нийт гурван тэрбум ам.долларын 
зээл авах боломжтой. Мөн БНХАУ 
болон бусад санхүүжүүлэгчээс 
авч болзошгүй хоёр тэрбум 
ам.долларыг нэмвэл нийт 5.5 
тэрбум ам.долларын санхүүжилт 
ирэх тооцоо бий. Хэрэв “Өр-
гөт  гөсөн санхү үжилтийн 
хөтөл бөр”-ийн хүрээнд орж 
ирэх гурван тэрбум ам.доллараар 
ойрын 2-3 жил төсвийн алдагд-
лыг нөхвөл энэ нь тийм ч сайн 
сонголт биш.

2017 он өрийн дарамттай жил 
байгаа. Өрийн дарамтаас бусад 
алдагдлыг төлөвлөхгүй байх. 
Бусад алдагдлыг гаргах гүй байхад 
ирэх жилүүдэд анхаарах ёстой. 
Тиймээс төс вийн менежментээ 
сайжруулж, санхүүжилтийг 
алдагдал нөхөх зориулалтаар 
ашиглахгүй байх нь зүйтэй. 
Хоёрдугаарт, энэ мөнгийг бид 
нийгэм, эдийн засгийн бодлогын 
суурь шинэчлэлд зориулах нь 
чухал. Өөрөөр хэлбэл, төсвийн 
хөрөн гөөр зам, барилга барих, 
Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрт 
зарцуулдаг өмнөх алдаагаа 
давтах учиргүй. Хэрвээ төс вийн 
алдагдлаас давсан мөн гө гарч 
ирвэл эдийн засгийн суурийг 
бэхжүүлэхэд л зарцуулах 
хэрэгтэй. Үндэсний үйлдвэр 
гэх мэт эдийн засгийн урт 

хуга цааны дархлааг бэхжүүлэх 
нь чухал байна. Эс бөгөөс 
тооцоогүй, бодлогогүй байдлаас 
үүдэн хэчнээн их мөнгө эдийн 
засагт орж ирсэн ч улс орон 
доройтдогийг өнгөрсөн хэдэн 
жил бидэнд харууллаа. 

-Төсвийн орлого үлэмж 
хэмжээгээр өсөхгүй нь бараг 
тодор хой боллоо. Орлого өсөх-
гүй бол зарлагаа танахаас өөр 
аргагүй. 2016 оны төсвийн 
тодотголд зарлага танах ямар 
арга байна вэ?

-Ерөнхий сайд энэ долоо хоногт 
хийсэн мэдэгдэлдээ ч дурдсан. 
Төсвийн байгууллагуудын 
урсгал зардал, худалдан авалтыг 
эргэн харах ёстой. 180 мянган 
албан хаагчтай төрийн албыг 
шинэчлэх шаардлага бий. 
Ялангуяа, урт хугацаанд төрийн 
институцийн шинэчлэлийг 
зоригтой эхлүүл мээр байна. 
Тэгж байж бид төс вийн зөв 
зардалтай улс болж төлөвшинө. 
Харин ойрын хуга  цаанд төсвийн 
зардлыг танах арга бол төрийн 
худалдан авалтыг хумих. Төрийн 
мөнгөөр машин авдаг, ажлын 
байраа засч, тохижуулдаг гээд үр 
ашиггүй зардлаа танах хэрэгтэй. 

Тэрчлэн төрийн өмчит, үр 
ашиггүй компани, шинээр 
агент лаг байгуулдаг гээд төрийн 
албыг данхар болгодог байдлаа 
зогсоох хэрэгтэй. Гэхдээ зардлаа 
хумина гээд улс орны эдийн 
засагт нэн даруй шаардлагатай, 
ирээдүйд эдийн засгийг тэтгэх 
төслүүдээсээ татгалзах эрх 
байхгүй.

-ОУВС-тай тохиролцоод буй 
хөтөлбөрийн хүрээнд хөрөн гө 
оруулалтын зардлыг танасан 
атлаа төсвийн урсгал зардлыг 
дорвитой бууруу лаагүй гэж 
шүүмжлэх эдийн засагчид 
байна. Таны байр суурь ямар 
байна вэ?

-ОУВС-гийн хөтөлбөр өрийн 
асуудлыг шийдсэн гээд олон 
давуу тал бий болгож байгаа. 

Гэхдээ ил болсон мэдээллээс 
харахад төсвийн орлого нэмэг-
дүүлж, зарлага хумихын тулд 
зөвхөн бизнес эрхлэгчид, иргэд 
рүү хандсан. Татвар нэмэгдүүлж, 
тэтгэврийг насыг хойшлуулсан 
гээд сөрөг нөлөөг нь хувийн 
хэвшил, энгийн иргэд үүрэхээр 
байна. Гэтэл төрийн үр ашиггүй 
зардлыг дорвитой хумиагүй нь 
харагдаж байсан. Гэхдээ ОУВС-
тай хийсэн тохи рол цоо нь Монгол 
Улсын бод лого биш гэдгийг 
ойлгох хэрэгтэй. 

-Эдийн засгийн хүндрэл 
бидэнд ямар эерэг нөлөө 
авчирсан бэ?

-Бид яагаад ийм байдалд оров. 
Төсвөө, өрөө буруу удирдсанаас 

үүдэлтэй. Үүний нэг жишээ нь 
сүүлийн гурван жилийн төсвийн 
алдагдал үлэмж тэлсэн. 2016 
оныг эс тооцвол төсвийн орлого 
тасарсанаас үүдэн 5.6 их наяд 
төгрөгийн алдагдал хүлээсэн. 
Үүнээс үүдэн эдийн засагт ирэх 
дарамт нэмэгдэж байгаа. Энэ бүх 
шалтгаанаас болоод хүнд нөхцөл 
байдалтай тулсан. 

 Энэ хүндрэл алдаа, оноогоо 
харах ухаарлыг бидэнд өгсөн 
гэж найдаж байна. Төр, намын 
шинэчлэлийг эхлүүлэх хэрэгтэй 
гэсэн сануулгыг өгсөн гэж итгэж 
байгаа. Мөн монголчууд мөнгийг 
зөв зарцуулах, өрийг зохистой 
удирдага туршлагагүй байсан 
нь харагдсан. 

ЗГМ©

Өрийг шийдэж 
чадсан ч эдийн 
засгийн байдал 

сайжраагүй


