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оо сайхан гэх ойлголт бидний амьдралд чухал уу?”. Энэ 
жил “The New York Times”-ийн редакц “Turning Points 

2020” тусгай дугаарынхаа том асуулт, гол өнцөгөөр гоо 
сайхны тухай өгүүлэхээр сонгосныг хараад гайхаж билээ. 

2020 он гарсаар дэлхий сарыг ердөө ганцхан тойрох зуур 
хэчнээн их зовлон үзэж, ямар олон адал явдлын ард гарав. 
Шинэ хүйтэн дайн хэдийнэ эхэлснийг шинжээчид баталж, 
Хонконгоос Чили хүртэл иргэд нь хэдэн зуун мянгаараа 
гудамжинд жагсаж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дэлхий 
маань цөхөрч, Австрали шатаж, Афганистанд бөмбөг 
дэлбэрсээр байхад бид гоо сайхны тухай л ярих юм гэж үү? 
Хариулт нь тийм аж. 

“Гоо үзэсгэлэн гэдэг хүрээлэн буй материаллаг эд зүйлсээс 
илүүтэй хорвоо дэлхий дээр оногдсон цаг хугацаагаа хэрхэн 
өнгөрүүлэхийн нэр. Өндөр дээд зорилгын төлөө хүчин зүтгэж, 
өрөөл бусдад сайнаар үлгэрлэж, илүү сайн сайхныг бүтээх 
урам зориг өгч, эх дэлхийгээ хайрладаг болсон цагт л бид 
жинхэнэ гоо үзэсгэлэнг бүтээдэг” хэмээн Байгаль хамгааллын 
гэрэл зурагчин, “СиЛегаси” ТББ-ыг үүсгэн байгуулагч 
Кристини Миттермейер энэ дугаарын “Гоо үзэсгэлэн чухал 
уу?” нийтлэлд бичжээ. Харин анагаах ухааны салбарын 
Нобелийн шагналтан Элизабет Блэкбөрн ДНХ дэх дөрөвхөн 
нуклеотидоос, “Foods for soul” ТББ-ын үүсгэн байгуулагч 
Массимо Боттура шинэ хоолны жорноос,  “Код бичдэг охид” 
ТББ-ын үүсгэн байгуулагч Решма Саужани галт зэвсгийн 
хяналт,бэлгийн хүчирхийлэл, цаг уурын өөрчлөлтийн 
талаар илтгэл тавьж, олон хүний сэтгэлийг хөдөлгөсөн 
охидын тэмцлээс гоо сайхныг олж хардгаа хуваалцав. 

Эрх чөлөөг хүссэн тэмцэл, шударга ёс нэхсэн жагсаал, 
нийтийн сайн сайхны төлөөх зоримог дуу хоолойнд хүртэл 
өөрийн гэсэн гоо сайхан бий болохыг энэ дугаарын хуудас 
бүрийг эргүүлэхдээ та мэдэрнэ хэмээн найдаж байна. 

“Ард олныг гудамжинд гаргахад том шалтаг хэрэггүй 
болжээ” хэмээн “The New York Times”-ийн нийтлэлч Рожер 
Коэн  “Гуйвах эрин төгсөж, амь өрсөх цаг иржээ” нийтлэлдээ 
бичжээ. Хонконгийн гудамжинд жагссан 800 мянган хүн 
“Эрх чөлөөний төлөө тэмцье” хэмээн хоолой нийлүүлэн 
хашхирсан. 15 настай Грета Тунберг “Эх дэлхийнхээ төлөө 
сургуулиараа жагсъя” гэсэн энгийн үгтэй пайз бариад 
Шведийн парламентийн ордны гадаа ганцаар сууж байсан 

нь явсаар хэдэн сая хүний жагсаал болтлоо томорсон билээ. 
Эд ер шинэ юм байгаагүй, эглээс эгэл шаардлага байтал 
сая л бид шинэ мэт анзаарч, анхаарлын төвд гаргаж ирж 
байна. Грета Тунберг уур амьсгалын тухай яриаг цааснаас 
бодит хөрсөнд буулгалаа. Энэ бол бүх хүн төрөлхтний 
асуудал, барим тавим, цаг нь тулсан чухал асуудал гэдгийг 
мэдрүүллээ” хэмээн “Хар хун” киноны найруулагч Даррен 
Аронофски “Грета Тунберг бол манай гарагтдутаж байсан 
дүр төрх” нийтлэлдээ бичсэн. 

Ерөөс дэлхий ертөнц тэмцлийн шинэ хүчээр сэлбэгдэн, 
шийдэл эрэлхийлсэн шинэ арваны заагт ирсэн нь эргэлтийн 
цэг, энэ цаг үеийн “гоо сайхан” байх. 

Монголчууд бид ч гэсэн олон салаа зам, огцом эргэлтүүдийн 
өмнө ирээд байна. Томсгосон мажоритар тогтолцоогоор 
явагдах 2020 оны УИХ-ын сонгууль ирэх дөрвөн жил 
төдийгүй, улс төрийн тоглоомын ирэх жилүүдийн 
дүрмийг өөрчлөх болов уу гэсэн хүлээлт талаар болж ч 
магадгүй дүр зураг бийг “Хүлээх зүйлгүй шинэ сонгууль” 
тоймчдын хэлэлцүүлгээс харж болно. Гэвч сайныг хүссэн 
итгэл, шаардлага байж гэмээнэ бид урагш явна. Монгол 
хүн гэж хэн бэ, бидний хөгжлийн чиг хааш тэмүүлэх вэ 
гэдгийг манай 1500 гаруй эрдэмтэн, судлаачид хэрхэн 
харсныг “Алсын хараа 2050” урт хугацааны хөгжлийн үзэл 
баримтллын онцлох зорилтуудаас та унших болно. Дэлхийг 
байлдан дагуулж буй “The Hu” хамтлагийн талаар хөгжим 
судлаачид хэрхэн дүгнэснийг, УДЭТ-ын тайзнаа анх удаа 
тоглогдох “Анна Каренина” жүжгийн гол дүрд сонгогдсон 
Н.Баярмаагийн хөрөг ярилцлага, Токиогийн олимпийн 
өмнө Монголын топ тамирчдын бэлтгэл, амжилт ямар 
байгааг энэ дугаартаа бид багтаалаа. 

Дэлхийн шилдэг хэвлэлүүдийн нэг “The New York Times”-ийн 
“Turning Points 2020” контент дэлхийн 23 орны, 13 хэлээр 
хэвлэгдэн гарч буй нэг нь Монгол Улс байж, эхний улиралд 
багтаан хэвлэж буй Азийн хоёр дахь орон болж, “Гэрэг” 
сэтгүүлийн баг уншигч таны өмнө барьж байгаадаа баяртай 
байна. 

Таалан болгооно уу! 
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ГЭРЭГ СЭТГҮҮЛРЕДАКЦЫН ТЭМДЭГЛЭЛ 
”TURNING POINTS" ДУГААРЫГ ТА
ЮУГААР ИЛЭРХИЙЛЭХ ВЭ? 

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ж.ТЭГШЖАРГАЛ 
Дуулсан дуундаа уярна гэдэг шиг ямар 
баялаг, сайхан дугаар болж байна аа 

гэж догдолсоор ард нь гарах гэж байна. 
Гарах гэж байна гэдэг нь яг одоо үүнийг 

бичих зуур 23.40 цаг болжээ. Ахиад ч овоо 
сууна, бэлдсэн эхээ бид тойруулаад хэд 
хэд уншина. Маргааш өглөө хэвлэлтэд 
өгөхдөө үг үсэг, утга найруулгын алдаа 

гараагүй байгаасай хэмээн залбирна. Энэ 
дугаар хэвлэгдэн гараад, хамгийн түрүүнд 
энэ бичсэнээ унших мөчийг хүлээж байна. 

"Магад хүлээлт үгүй бол цаг хугацаа 
үнэгүй..." шүү дээ.

ДЭД ЗАХИРАЛ Ж.ХУЛАН 
Энэ дугаарыг хийсэн тухайгаа хожим 
эргэж бодвол хөөстэй ванн л санаанд 
бууна байх даа, хэхэ. Өглөөнөөс орой, 
үдэш хүртэл ажиллахаар зогсоо, зайгүй 
хэмнэл, бужигнаанаас өөрийгөө эргэж 
“олохын” тулд бараг орой бүр хариад л 

тэгж хэвтсэн юм байна. Тэр зууртаа дахиад 
л маргаашийн төлөвлөгөө, бичвэр, 

уулзалт, борлуулалт гээд л энэ дугаарыг 
хийх нь өөрийгөө тал бүрээр шавхсан 

баялаг хийгээд урт аялал байлаа.  

АРТ ДИРЕКТОР З.ЭНХМӨНХ
Дэлхийн стандартаар сэтгүүл хэвлэнэ 

гэдэг том, бас ихээхэн таашаалтай, 
сургуульд сурч байгаа юм шиг санагдлаа. 

Сэтгүүлээ бариад жилийн турш алхана 
гэхээс тэсгэл алднам.  

ТОЙМЧ Б.ЭНХЦЭЦЭГ
Сэтгүүлийн төлөвлөгөө анх 

гарах үед Turning Point гэх гээд 
өөрийн эрхгүй Power point 

гэчихээд байлаа. Харин одоо 
бол 2020 оны өдийд яаж ч 

бодсон ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГ-ээс 
өөр юу хатгах гэж. 

ГЭРЭЛ ЗУРАГЧИН Б.ДОЛГОРСҮРЭН
Монголын хамгийн шилдэг сэтгүүлч, 

уран бүтээлч, мэргэжилтнүүдийн яриаг 
дурандаа буулгаж хамгийн бүтээлч 

хүмүүсийн хамтаар сэтгүүлийн нүүрэнд 
нэрээ гаргана гэхээс догдолж байна. 

Хэдийгээр би яг энэ үед гадаадад зорчиж 
яваа ч хамт олноо орой өнжин ажиллаж, 

та бүхэнд шинэлэг, уншууртай сэтгүүл 
хүргэхээр хичээж байгааг Инстаграм 

стори дээрээс харж, хамт догдолж байлаа. 
Гэгээн хайрын баяраар хүрэх сэтгүүл 

маань бидний хайраар бүтэн та бүхэнд 
очиж байна.

ЕРӨНХИЙ РЕДАКТОР У.БЯМБАНЯМ  
Шүлгээр илэрхийлбэл, 

Амьдрал үхлийн хооронд
Алив бүгд унамуй 

Цас унамуй 
(Г.Бадамсамбуу) 

Хөгжмөөр илэрхийлбэл, 

Антонио Вивалдигийн “Дөрвөн 
улирал”-ын “Өвөл” шиг л дугаар. 

Эхлээд хурд, хүчтэй, төгсгөлд 
нь болгоомжтой, дотогш. Харин 

уншигчдад хүрэхдээ оргилох болов уу. 



ГЭРЭГ СЭТГҮҮЛTURNING POINTS 2020

СЭТГҮҮЛЧ О.АНХЗАЯА
Энэ дугаарын нийтлэл дээр ажиллах 
үедээ хамгийн их сонссон аялгуугаар 
илэрхийлье. Ryuichi Sakamoto - Opus 

(Piano Solo). Би бараг 100 сонссон байх 
аа. Хүмүүсийн ярианд сатаарахгүй өөртөө 
төвлөрөхөд тусалсан. Сэтгүүлийг унших үе 
энэ аялгууг анх сонссон мөч шиг сэтгэлд 

тод мөр үлдээж, энэ оргилом жилийн 
цастай, бороотой, хавар, намрын алинд ч 

дурсагдах биз ээ.

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР Б.БИЛГҮҮН
Уг дугаар дээр ажиллах надад тоосгон 

барилга барьж байгаа юм шиг л 
санагдлаа. Нэг нэгээр тоосго өрж, дотоод 

засал чимэглэлийг будаж, уншигчид 
ороод гарахад  халуун дотноор дурсагдан 

үлдэх өргөө байгаасай гэж хүснэ.

РЕДАКТОР Э.НАМУУН 
Энэ дугаарт ажиллахдаа сонгуулийн 
шуугианаас олимпийн дуулиан руу 

шилжсэн хачин сонирхолтой жил байхыг 
хамгийн ихээр мэдэрлээ. Хамт олныхоо 
хичээнгүйлэн, нямбай ажиллаж байгааг 

хараад дурлам сайхан дугаар болно 
гэдэгт итгэл төгс байна. Хайр дурлалыг 
тунхагласан өдөр хэвлэлтээс “мэндэлж”, 
час халуунаараа ирнэ гэхээс догдлоод 

сүйд. Рүкигийн “Краш”-ийг сонсож 
хөглөгдөнгөө “Эргэлтийн цэг”-ийнхээ 

нийтлэлийг дуусгасан байдаг юм.  

СЭТГҮҮЛЧ Б.НЯМЗУЛ
Би ажиллахдаа ихэвчлэн хөгжим сонсдог 

л доо. Харин Нью-Йорк Таймстай 
хамтарсан гурван сэтгүүлийн нийтлэлүүд 
дээр ажиллахад бүтээлч байдал, багагүй 

судалгаа хийх шаардлагатай байсан 
учраас хөгжмийн оронд борооны чимээ 

сонсонгоо ажилласан юм. Энэ нь олж 
мэдсэнээ тунгааж боловсруулахад их 

тустай байлаа.  

МЕНЕЖЕР А.ЭНХЖАРГАЛ
Анх ажилд орох гээд анкет өгч байхдаа 
дандаа залуухан хүмүүс байхаар дотроо 

энд л орчих юмсан гэсэн битүүхэн 
хүсэлтэй явсан. Ажилдаа орсны дараа 

хамт олныхоо бэлтгэн гаргасан 
сэтгүүлүүдийг харахаар бахархан, хаа 
явсан газраа нүүр бардам UB.life сайт, 

“Гэрэг” сэтгүүлд ажилладаг, манайх ийм 
нийтлэл, ийм сэтгүүл гаргасан гээд л яг л 

өөрөө хийсэн юм шиг ярьдаг болсоон. Би 
“Turning points” дугаараа уншигчидтайгаа 

адил тэсэн ядан хүлээж байсан шүү.

СЭТГҮҮЛЧ Ж.МӨНХЗУЛ 
Нягт нямбай ажиллахыг ихэд 

хичээв. Дараагийн хүүхдээ 
хүү төрвөл Нягт, охин төрвөл 
Нямбай гэж нэрлэнэ. Ийм л 

байна. 
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АРГА ХЭМЖЭЭ,
ХҮЛЭЭН АВАЛТЫН
ЗАХИАЛГА АВЧ БАЙНА.
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САЯАКА МУРАТА
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НЭГДҮГЭЭР САР  ›
УКРАИНЫ ҮНЭН АЛДАРТНЫ СҮМ “ТУСДАА ГАРАВ”

Украины үнэн алдартны сүм Оросын 
үнэн алдартны сүмээс өрх тусгаарласнаа 

Истанбулд болсон арга хэмжээний үеэр 
зарлав. Константинополийн патриарх I 

Варфоломей тусгаар тогтнолын бичгийг 
үзэглэн Украины сүмд бие даах боломж 

олгосон нь Москвагийн шашны удирдагчдыг 
бухимдуулж, хоёр улсын харилцаа улам 

хурцдав.  Украин 2018 онд тусгаар сүмтэй 
болох шийдвэр гаргасныг Оросын зүгээс 

ихэд шүүмжилж хүлээж авсан билээ. 

Мурад Сезер / Ройтерс

ХОЁРДУГААР САР  ›
БАНГЛАДЕШТ ДЭЛБЭРЭЛТЭЭС БОЛЖ 70 ХҮН АМЬ ҮРЭГДЭВ

Бангладешийн нийслэл Дакка хотын хуучин дүүрэгт болсон тэсрэлтээс болж 70 хүн галд өртөж нас барлаа. Шахсан хийн түлштэй 
машины цилиндр нь дэлбэрснээс их хэмжээний гал дэгдсэн бололтой.  Зах дундуур явж байсан машин дэлбэрэн хөмөрч, 

ойрын хэд хэдэн дэлгүүрийг шатаасан хэмээн гэрчүүд ярьжээ. Барилгын чанарт тавих хяналт сулаас болж сүүлийн жилүүдэд 
Бангладешт зуу зуун хүн галд шатаж амь эрсэдсэн юм.

 
 Мурад Сезер / Ройтерс



‹ ГУРАВДУГААР САР
ДЭЛХИЙН ЗАЛУУС УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ 
АНХААРАХЫГ УРИАЛАН ЖАГСАВ 
Гуравдугаар сарын 15-нд дэлхий даяар сая 
сая сурагч хичээлээ таслан, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээ авахыг 
олон улсын удирдагчдаас шаардан жагсав. 
Олон нийтийн сүлжээгээр зохион байгуулсан 
жагсаалуудад Энэтхэг, Шинэ Зеланд, БНСУ, АНУ 
зэрэг 100 гаруй улсын залуус оролцсон юм. 
Цагдаагийн мэдээллээр Берлинд л гэхэд 20 
мянган оюутан цуглажээ. Тэд бүгд сургуульдаа 
явахаас татгалзаж, уур амьсгалын асуудлыг 
шийдэхэд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлэхийг 
шаардан Шведийн парламентын барилгын 
гадна долоо хоног суулт хийсэн, 16 настай Грета 
Тунбергээс урам авчээ.  

Элизабет Уббе / Нью-Йорк Таймс 

ДӨРӨВДҮГЭЭР САР  ›
ХАР НҮХ АНХ УДАА ДУРАНД БУУВ

Сансар судлаачид татах хүчний нөлөөгөөр гэрлийг ч хуу хаман залгигч хар нүхний зургийг авснаа дөрөвдүгээр сарын 10-нд дэлгэв.  Дөрвөн тивийг хэрэн 
байрлуулсан радио антениуд (EHT)-ыг ашиглан М 87 галактикийн төвд, дэлхийгээс 55 сая гэрлийн жилийн зайд орших супер хар нүхний зургийг авчээ. Хар 

нүхний масс нарныхаас олон тэрбум дахин их ажээ. 

 АНУ-ын Үндэсний шинжлэх ухааны сангаар дамжуулан EHT

Пүрэвдоржийн НОМИНБИЛЭГОрчуулсан

2019 ОНЫ ОНЦЛОХ ГЭРЭЛ ЗУРГУУД



    ТАВДУГААР САР                  
ИЖИЛ ХҮЙСТНИЙ 
ГЭРЛЭЛТИЙГ ЗӨВШӨӨРСӨН 
АЗИЙН АНХНЫ УЛС
Тайвань тавдугаар 
сарын 17-нд ижил 
хүйстний гэрлэлтийг 
хуульчилснаар 
Азидаа анхдагч 
болов. Ижил хүйстний 
гэрлэлтийг дэмжихээр 
парламентын гадаа 
цугласан олон уг мэдээг 
баяртай хүлээн авчээ. 
Ижил хүйстнүүдийн 
эрхийг хамгаалах тал 
дээр тивдээ манлайлагч 
эл арлынхан жил бүр 
солонгон жагсаал зохион 
байгуулж мянга мянган 
хүнийг цуглуулдаг билээ. 
Тайванийн нийгмийн 
идэвхтнүүд ижил 
хүйстний гэрлэлтийг 
хуульчлахын төлөө олон 
жил тэмцсэн юм. 

Тайрон Сю/Ройтерс

›

ТАВДУГААР САР  ›
ТАЙЛАНДЫН ХУНТАЙЖ ХААН БОЛОВ 

Тайланд гурван өдөр үргэлжилсэн сүр бадрангуй ёслолоор далан жил сэнтийд заларсан аавынхаа орыг залгах хунтайж  Маха 
Вачиралонгкорныг хаан ширээнд залав. Түүний эцэг, зөрчил хуваагдал ихтэй Тайландыг нэгтгэн, ард олондоо хайрлагдсан хаан 

Пхумипон Адульядет 2016 онд нас барж, тайландчууд гашуудалд автсан тул шинэ хааныг залах ёслолыг хоёр жилээр хойшлуулсан юм.  
Маха Вачиралонгкорныг 20 настай байхад 1972 онд эцэг нь жононгоор өргөмжилсөн түүхтэй. Чакри гүрний арав дахь хаан болж буй 

түүнийг өргөмжлөх ёслол олон хүний хувьд урьд нүдээр үзээгүй зүйл байлаа.  

 Хорхе Сильва/ Ройтерс
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‹ ЗУРГААДУГААР САР
ХОНКОНГ ЖАГСАВ 

Эх газрын Хятад руу хэрэгтэн шилжүүлэх хуулийн төслөөс үүдсэн хонконгчуудын эсэргүүцэл 
оргилдоо хүрч, өнгөрсөн зургаадугаар сард хэдэн зуун мянгаараа гудамжинд жагсав. Хэрэв 

хэрэгтэн шилжүүлэх хуулийн төсөл батлагдвал улс төрийн тэрс үзэлтнүүдийг Бээжинд байцаах 
болно. Ингэснээр Хонконг дахь Хятадын хяналт, нөлөө үлэмж ихэснэ хэмээсэн нь хонконгчуудыг 

түүхэн дэх хамгийн их хүн оролцсон жагсаалд нэгдэхэд хүргэсэн. 

Лам Юик Фэй / Нью-Йорк Таймс 

      ДОЛООДУГААР САР
ДАХИН БОЛОВСРУУЛСАН ХУВАНЦРААР 
СУРГУУЛЬ БАРИНА 
Африкийн анхны хуванцар 
боловсруулах үйлдвэрийн шавыг 
Зааны ясан эрэгт тавилаа. UNICEF 
Колумбийн “Conceptos Plásti-
cos” компанитай хамтран дахин 
боловсруулсан хуванцараар тоосго 
хийж, шинээр барих сургуулийн 
барилгын ажилд ашиглах төсөл 
эхлүүлээд буй.  Зааны ясан эргийн 
сургуулиудын анги танхимын 
хүртээмж маш муу учраас нэг ангид 
90 хүүхэд суух тохиолдол элбэг. 
Тиймээс ойрын таван жилийн дотор 
50 хүүхдийн багтаамжтай 500 анги 
шинээр барихаар төслийн багийнхан 
ажилдаа орсон.  Зааны ясан эргийн 
хамгийн том хотуудын  нэг Абиджаны 
хог хаягдал ихтэй хэсгүүдээс 
эмэгтэйчүүдийн голцуу түүсэн 
хуванцар хаягдлуудыг төсөлд ашиглах 
аж. Ягази Эмэзи / Нью-Йорк Таймс 

‹ 



НАЙМДУГААР САР  ›
ПОЛЬШИЙН НЭГ Ч ЭРЭГТЭЙ ХҮҮХЭДГҮЙ ТОСГОН  
Польшийн Миесце Оджанскье хэмээх 272 оршин суугчтай тосгонд сүүлийн арван жилд нэг ч хүү мэндлээгүй аж.  Тус тосгоныхон 
бүсийн гал сөнөөгчдийн тэмцээнд дан эмэгтэйчүүдээс бүрдсэн баг явуулсны дараа хэвлэлийнхэн анхаарч мэдээлжээ.  Сүүлд хүү 
төрснөөс хойш 12 хүүхэд мэндэлсэн аж. Тосгоныхон үүнийг ховор үзэгдэл гэж тооцдог, яг л зоос шидэх бүрд сүлд эргээд байх шиг. 

Касия Стрек / Нью-Йорк Таймс



    НАЙМДУГААР САР                  
БРАЗИЛИЙН ШИРЭНГЭН ОЙ ТҮЙМЭРТ АВТАВ 
Бразилийн Амазоны ширэнгэн ойн түймрийн тоо эрс нэмэгдсэн нь байгаль орчны 
өөрчлөлтийн  нөлөөг эргэн сануулж дэлхий нийтээрээ зовниход хүрэв. Бразилийн 
Үндэсний сансрын судалгааны институтийн хиймэл дагуулын мэдээллийн санг 
наймдугаар сард шүүж үзэхэд 2019 оны эхний долоон сард өмнөх оны мөн 
үеийнхээс 84 хувь илүү түймэр гарсан нь мэдэгдсэн юм. Амазоны түймэр голцуу 
ширэнгэн ойтой залгаа орших тариалангийн талбайгаа дараагийн тариалалтад 
бэлдэх гэсэн фермерүүдээс үүддэг. 

Виктор Морияма/ Нью-Йорк Таймс

    ЕСДҮГЭЭР САР                  
ОРОН ОРНЫ ЯНДАН ХӨӨЛӨГЧИД НААДАМДАА ЦУГЛАВ
24 орны яндан хөөлөгч Италийн Санта Мариа Мажоред жил бүр болдог Олон 
улсын яндан хөөлөгчдийн наадамд оролцов.  Яндан хөөлөгч мэргэжил үүссэн 
газар гэгддэг Санта Мариа Мажорегийн цэнгээнт наадамд оролцогчид тортог 
болсон хувцастайгаа гудамжаар явж, хүүхдүүдэд чихэр өгч, томчуудыг нь хөөтэй 
гараараа тэвэрдэг аж. 

Элизабетта Заволи / Нью-Йорк Таймс

›
›
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АРАВДУГААР САР  ›
БОРООНООС БОЛЖ СОНГИНОГҮЙ БОЛОВ 

Борооны улирал эхэлж, гандаж хуурайшсан 
газар дээр их хэмжээний хур бууснаар 

Энэтхэгийн тариаланчид сонгинын ургацаа 
алдаж, орон даяар эрэлт, үнийн хөөрөгдөл 

үүсэв. Энэтхэг хоолны салшгүй орц болсон 
сонгинын үнэ есдүгээр сарын сүүлчээр нэг 

килограмм нь 70 рупи болж хоёр сарын 
өмнөхөөс бараг гурав дахин нэмэгджээ.  

Есдүгээр сарын 29-нд Энэтхэгийн Засгийн 
газар үнэ буулгахын тулд экспортыг бүрэн 

зогсоож, борлуулагчдын нөөцлөх хэмжээнд 
хяналт тавихаар шийдвэрлэсэн.  Энэ 

шийдвэрийг фермерүүд эсэргүүцэн дахин 
сонгогдохдоо фермерүүдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэх амлалт өгсөн Нарендра Моди 
тэргүүтэй Засгийн газарт дургүйцлээ 

илэрхийлэв.  
Атул Локэ / Нью-Йорк Таймс

АРАВДУГААР САР  ›
ЯПОНЫГ ХАР САЛХИ ХАГИБИС ДАЙРЧ ОЛОН АРВАН ХҮН АМЬ ЭРСДЭВ

Далайн хар салхи Хагибис аадар бороо, хуй дагуулан Японы зүүн хойд нутаг, Токиог дайран өнгөрч 
иргэдийн орон гэрийг үерт автуулан 84 хүний аминд хүрэв. Сүүлийн 60 жилд Японд  тохиосон хамгийн том 
хар салхи болох Хагибисээс үүдэн 35 инч тунадас унаж, зарим нутагт үер, нуранги үүссэнээр мянга мянган 

иргэд нүүхээс өөр аргагүй болжээ. Цагт 100 миль хурдтай салхинаас болж хотуудын цахилгаан тасарч, 
үерт автсан газруудад 27 мянга орчим аврагчид эрэн хайх, аврах ажиллагааг гардан ажилласан байна. 

Ко Сасаки/ Нью-Йорк Таймс
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‹ АРВАННЭГДҮГЭЭР САР
АВСТРАЛИЙН ОЙН ТҮЙМЭР КОАЛА БААВГАЙГ АЮУЛД 
ОРУУЛАВ
Хоёр сая гаруй акр газрыг үнсэн товрого 
болгосон Австралийн зүүн эргийн түймрийн 
үеэр олон арван коала баавгайг аварч, шархыг 
нь эмнэн, шингэн нөхөж эмчлэв. Хүн ам шигүү, 
ус чийг багатай Шинэ Өмнөд Уэльс мужийг 
арвэннэгдүгээр сард түймэр дайрч дөрвөн хүн 
амиа алдаж, зуу зуун хүн орон гэргүй болсон.  
Онцгой байдлын албаныхан байгалийн гамшигт 
байдал улам дордож, түймэр унтрахгүй удах 
магадлалтай хэмээн анхааруулсны дагуу 
иргэдийг тусгайлан гаргасан хоргодох байрууд 
руу нүүлгэн шилжүүлсэн юм. Коала баавгайнууд 
бусад амьтдыг даган зугтахын оронд моддын 
оройд гаран аюул өнгөрөхийг хүлээж байжээ. 
Байгаль орчны аюул, хүмүүсийн суурьшлаас 
шалтгаалах аюул нэмэгдсээр байгаа энэ үед 
коала галаас биеэ хамгаалах нэн шаардлагатай 
чадварыг эзэмшиж чадахгүй байх вий хэмээн 
эрдэмтэд, байгаль хамгаалагчид эмээж байна. 

Саэд Хан / AFP

АРВАНХОЁРДУГААР САР  ›
НАТО-ГИЙН 70 ЖИЛИЙН ОЙГ ТЭМДЭГЛЭХЭЭР ЦУГЛАСАН УДИРДАГЧДЫН ДУНД ХАГАРАЛ ҮҮСЭВ 

Арванхоёрдугаар сарын 4-нд НАТО-гийн удирдагчид тус байгууллагын 70 жилийн ойг тэмдэглэхээр Лондонд цугласан. Гэвч АНУ-ын 
Ерөнхийлөгч Трамп болон Барууны бусад удирдагчид хоёр өдрийн уулзалтын турш бие бие рүүгээ дайрчээ. Канадын Ерөнхий сайд Жастин 

Трюдо, Францын Ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон, Их Британийн Ерөнхий сайд Борис Жонсон тэргүүтэй удирдагчид хүлээн авалт дээр 
Доналд Трампын ааш аягийн талаар хошигнож байгаа бичлэг ил гарсны дараа Д.Трамп уурлан НАТО-гийн уулзалтын талаарх хэвлэлийн 

бага хуралд оролцохоос татгалзаж, Ж.Трюдог “хоёр нүүртэй” хэмээгээд Вашингтондоо буцсан байна.  

 Ал Дрэго / Нью-Йорк Таймс

2019 ОНЫ ОНЦЛОХ ГЭРЭЛ ЗУРГУУД
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НУ-ын манлайлалгүйгээр урагшилж, цэвэр эдийн 
засагтай болох замыг олъё гэвэл дэлхий дахинаа 
улам бүр хүчээ авсаар буй авторитаризм, 
мөлжлөг, дарангуйллын эсрэг тэмцэн жагсагчдын 

дундуур гарах хэрэгтэй. Ард олныг гудамжинд гаргахад 
том шалтгаан хэрэггүй болжээ. Метроны тасалбарын 
үнэ нэмэгдсэнээс болж Чилид, “WhatsApp”-аар ярихдаа 
татвар төлөх болсноос Бейрутад жагссан олныг хар. 

Философич Антонио Грамши хуучин устаж, шинэ 
үүсэхийн заагт ирээд байгааг “муу ёрын дохио” илтгэдэг 
гэж бичсэн байдаг. Бид тийм эзэнгүй цаг үед ирчихээд 
байгаа нь илэрхий. Капиталист улсууд юм хийж байгаа 
ч хүмүүсийнхээ амьдралыг өөд нь татаж чадахгүй 
байна. Бухимдал нэмэгдсээр. Нийгмээрээ өнгөлөг 
төсөөллийг бодит байдал, баримтаас дээгүүрт тавьж 
байна. Америк манлайлж үлгэрлэх, Хятадыг аажмаар 
чөлөөлөх, Европыг нэгтгэх, Их Британийн эв нэгдлийг 
хадгалах, технологийн ачаар нүд нээгдэх гээд л итгэж 
ирсэн таамгууд нэг нэгээрээ нурав. Ингээд орыг нь 
ганцаардал, түгшил, тогтворгүй байдал эзэлчихсэн. 
Тогтвороо цаг ямагт хадгалсаар ирсэн Канцлер Ангела 
Меркель хүртэл удахгүй буучих нь байна шүү дээ. 

XXI зууны эхний хорин жилд ирээдүйн баримжаа 
болохуйц төлөв огт харагдсангүй. Либерал ардчиллын 
ноёрхол хий хөөрөгдөл болж таарав. Доналд Трампыг 
төрийн сэнтийд, Брекситийг Британид авчирсан 
үндсэрхэг, аминч үзлийн (ксенофоби) давалгааг ялалт 
гэж үзэхэд бас учир дутагдалтай. Ёс дүрэм, суртахуун, 
үнэн, америк үзэл санаа ганхав.  Олон нийтийн 
сүлжээнээс урам зориг авсан залуу үеийнхэн харин 
дэврүүн мөрөөдлөөс илүү эх дэлхийгээ аврах, эрчүүд, 
эмэгтэйчүүдийн нийгмийн оролцоог тэгшитгэх 
прагматик шийдэл эрэлхийлж байна.

Бодох нь ээ, 2019 онд итгэл найдвар төрүүлсэн олон 
үйл явдал өрнөжээ. Бейрутын гудамжнаа жагсах залуус 
шашны үзлээр салган бутаргагч олзны тогтолцоог 
өөрчлөхийн төлөө шийдвэр төгс тэмцэж байгаа. 
Арменийн залуу Ерөнхий сайд Никол Пашинян 
“эрх чөлөөт, бахархалт армянчууд” 2018 онд цус 
асгаруулалгүйгээр хувьсгал хийн улс төрийн бохир 
тогтолцоог буулган аваад одоо өөдлөн дэвших боломж 
хэн бүхэнд нээлттэй нийгмийг цогцлоохоор зүтгэж 
байна хэмээн ярьсан юм. Хонконгийн зоригт залуус 
Хятадын зах зээл, Английн нийтлэг эрх зүйн хамтын 
бүтээл болсон ид хавтай эдийн засгаа хамгаалан, 
нулимс асгаруулагчийг үл тоон жагсан тэмцэж байна. 
Хятадын эх газрын ганц намын, хуульд үл захирагдагч 
тогтолцоонд өөрсдийгөө мэдүүлчихвэл иргэний 
нийгэм нь үндсээрээ ганхана гэдгийг ухаарсан хэрэг. 

Эрх чөлөөний төлөөх шийдвэрлэх тэмцэл яг одоо 
өрнөж байна. БНХАУ-ын дарга Ши Жиньпин насан 
турш төр барихаар болж, төрийн иргэдээ тагнах эрх 
мэдэл огцом тэлж, Хятадын тогтолцоог дэлхийн төвд 

аваачиж, 2025 он гэхэд технологийн салбарт дангаар 
ноёрхохоор зорьж, зэр зэвсгийн хүчээр, эсхүл “Бүс 
ба зам” мэтийн санаачилгаар далай болон эх газарт 
нөлөөгөө нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байгаа мэтээс 
шалтгаалан АНУ, БНХАУ-ын идеологийн эсрэгцэл улам 
ширүүсч буй.  

Дэн Сяопин “Юу чаддагаа яаран ил гаргалгүй бидний 
цаг ирэхийг хүлээ” гэж зөвлөдөг байсан бол Ши даргын 
санаа бодол арай өөр. Тэр эзэн хаан болохоор яарч 
байгаа. Тэр хувь хүний халдашгүй үнэ цэнд итгэдэггүй. 
Харин Коммунист намын халдашгүй байдал бол түүний 
итгэл үнэмшил. Хятадад дарлал хавчилт эрс чангарсаар. 
Үнэндээ Ши даргынх хоцрогдсон тоталитар дэглэм 
биш харин нүүр таних өндөр зэрэглэлийн технологид 
суурилан иргэдээ тагнагч “технитаризм” билээ.  

Хонконгт өрнөж буй шиг тэмцэл ирэх олон жилд янз 
бүрийн дүрээр, их бага цус урсган энд тэнд үргэлжлэх 
болно. Энэ бол засаглалын харилцан хянах тогтолцоо, 
бие даасан шүүх, эрхзүйд захирагдах ёс бүхий 
ардчилсан улсууд болон хүчирхэг Хятадын автократ 
засаглалын хоорондох тэмцэл юм. Гол нь дайн зэвсэг 
тэмцэлд хүрэлгүй өнгөрч чадах нь уу, үгүй юу. 

Гётеборгийн их сургуулийн дэргэдэх “V-Dem” 
институтийн ардчиллын өнөөгийн байдлын тухай 
тайланд дэлхийн нийт хүн амын гуравны нэг орчим нь 
автократ хэв шинжтэй болж байгаа улсуудад амьдарч 
байна гэжээ; 2016 онд энэ тоо 415 сая байсан бол 2018 
онд 2.3 тэрбум хүртэл өсчээ. Үүнд, Бразил, АНУ, Энэтхэг, 
Польш, Унгар багтана. Хэдий тийм боловч Тунис, 
Армен, Гүрж, Буркина Фасо тэргүүтэй 21 улс өнгөрсөн 
арван жилд ардчилал руу хэлбийсэн билээ. Өнөөдрийн 
дүр зураг тэр чигтээ саарал ч юм биш, гэхдээ өөдрөг 
байхад бол яавч хангалтгүй. 

Хууль сахигч байгууллагууд өнгөрсөн онд өөрсдийг 
нь үл тоосон удирдагчдын эсрэг хөдлөв. Тухайлбал, 
Ерөнхийлөгч Доналд Трамп албан тушаалаа урвуулан 
ашигласан, Конгрессын ажилд саад болсон гэх 
үндэслэлээр шүүгдэж байна. Д.Трамп шүүх ажиллагааг 
өөрийг нь “Линчдэх” (хууль бусаар шийтгэх) оролдлого 
хэмээн хариу дайрч Ардчилсан намынхныг “солиотой” 
гэсэн. Израилийн Ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху 
хүмүүс төрийн эргэлт хийх гэж өөрийг нь авлигын 
хэрэгт холболоо гэсэн. 

Ноён Трамп Украины асуудлыг өрсөлдөгчийнхөө 
нэрийг халтартуулах боломж төдийд үзэж ашигласандаа 
огтхон ч гэмшээгүй. Украиныг гэх Д.Трампын хандлага 
найз Владимир Путинийхтэй адилхан: Украин бол Их 
Оросын хэсэг байхад таарах өчүүхэн орон. Тэрбээр 
Украиныг Баруун Европт ойртуулж бие даалгах 
Барууны хүчин зүтгэлийг ойлгох ч үгүй, ойлгохыг хүсэх 
ч үгүй. Түүний гадаад бодлого ямар ч чиг баримжаагүй, 
инээдэмтэй. 

ГУЙВАХ ЭРИН ТӨГСӨЖ, 
АМЬ ӨРСӨХ ЦАГ ИРЖЭЭ
Барууны ардчилагчид хятад, автократуудад дийлдэж, авлига, тэгш бус байдал ужиг болчихлоо. Эсэргүүцэн тэмцэгчид 
энэ цаг үеийг зөв замд нь оруулж чадах болов уу? 

РОЖЕР КОЭН 

А

РОЖЕР КОЭН 
2009 оноос хойш “New York 

Times”-ийн нийтлэлчээр 
ажиллаж буй. Тэрбээр уг 

сонины багт 1990 онд 
элссэнээсээ хойш олон 

улсын сурвалжлагч, олон 
улсын мэдээний эрхлэгчээр 

ажиллаж байна.
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Ерөнхийлөгч Трамп Сенатаас ялгүй мултарч 
суудалдаа үлдээд 2020 оны арваннэгдүгээр 
сард болох сонгуульд өрсөлдөх нь үндсэндээ 
тодорхой биз ээ. Б.Нетаньяху ч гэсэн хуулиас 
зугтчих л байх. Үнэн хэрэгтээ эрх мэдлээ хадгалж 
үлдэх нь аль алиных нь хувьд зүгээр нэг улс 
төрийн нөлөөллийн асуудал биш болсон. Тэгж 
чадахгүй бол шоронд орж магадгүй учраас үхэн 
хатан тэмцэж байгаа юм. 

Д.Трамп 2020 оны сонгуульд багахан саналын 
зөрүүгээр ялагдвал яах бол гэж бодохоор би 
эмээдэг. Тэр ч гэсэн төрийн эргэлт хийх гэж 
байна гээд дайрах байх. Эгзэг нь таарвал 
автократ болчих нигууртай Трамп Саудын 
Араб, Хятад, Оросын гээд дэлхий даяарх олон 
автократад үлгэр үзүүлсэн. АНУ Хүйтэн дайны үед 
стратегийн зорилгоор автократуудыг дэмжиж 
байсан нь үнэн боловч Трамп шиг тийм удирдагч 
болох илт сонирхолтой ерөнхийлөгчтэй байсан 
удаагүй. 

Би Трампыг хүйтэн сэтгэлтэй гэж итгэлтэй хэлнэ, 
хорон санаатай гэж бол хараахан чадахгүй. 
Хорон санаатай гэгдэхийн тулд зорилготой, 
хашир болгоомжтой байх хэрэгтэй. Гэтэл 
Трампын зан байдалд тогтвортой, үлдэцтэй 
юм бараг байхгүй. Гэхдээ хөнөөлтэй нь бол 
мадаггүй.   

Д.Трамп бол өвчний шалтгаан биш шинж 
тэмдэг. “Юнилевер”-ийн Гүйцэтгэх захирал асан 
Пол Полманы хэлсэнчлэн “ирээдүйгүй нийгэмд 
бизнес цэцэглэнэ гэж үгүй”. Барууны ардчилсан 
улсууд бүтэлгүйтчихлээ. Арван жилийн өмнө 
дэлхийн эдийн засаг тэр чигтээ сөхрөхөд 
буруутнууд нь зүгээр л холдоод явчихсан. 
Өнөөдрийн нөхцөл байдал бол хариуцлага 
тооцож, тэгш бус байдлыг тэгшитгэхийн тулд юу 

ч хийгээгүйнх. 

Эдийн засаг аль болох олон хүнд үйлчилдэг 
байх ёстой. Шударга ёс, хүн бүхэнд хүртээлтэй 
боломж бололцоо, мэдлэг боловсрол, ногоон 
бодлогоор удирдуулах учиртай. Дэндүү олон хүн 
дэндүү удаан үнэ цэнгүй, хэнд ч хэрэггүй, хэн ч 
бишээр өөрийгөө мэдэрлээ шүү дээ. Ийм учраас 
л үндсэрхэг мэдэгдлүүд сэтгэлд нь нийцээд 
байгаа. Эдэнд итгээд л гутрах бүрдээ эргэн 
мандан бадарна гэх хоосон итгэлээр сэтгэлээ 
тэжээж байгаа хэрэг. Эд л зальхай этгээдүүдэд 
Вашингтон, Лондоныг атгууллаа шүү дээ. 

“Даяарчлагчид ирээдүйг бүтээхгүй” гэж Д.Трамп 
өнгөрсөн есдүгээр сард Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын индэр дээрээс мэдэгдсэн. Хэрэв 
бүтээх хүмүүс нь Трамп болоод түүний “Америк 
нэгдүгээрт” хэмээгчид юм бол байгаль орчин, 
олон улсын байдал мөн ч бүрхэг харагдаж 
байна, ёс жудгийн тухайд бол бүр ярих ч юм 
биш. Трамп 2020 оны сонгуульд ялж магадгүй, 
тэр тусмаа Ардчилсан намаас өрсөлдөгчид ийм 
сулбагар байгаа үед бүр ч  тэгэхээр харагдаж 
байна. Гэхдээ нээлттэй, эрх чөлөөт, шударга, 
хуулийг дээдлэгч нийгмийг хүсэн тэмцэгчид 
Тегеранаас Сантьяго хүртэл хаа сайгүй байгааг 
2019 он бидэнд харууллаа. 

Би саяхан Истанбул хотын даргын албан 
тасалгаанд очлоо. Мээр Экрем Имамоглу 
өөрөө гадагш явчихсан байсан ч зөвлөх нь 
оруулж үзүүлсэн. Ерөнхийлөгч Режеп Тайип 
Эрдоаны хүнийг ялж, сөрөг хүчнээс гарч ирсэн 
Э.Имамоглуг сонгогдсоны дараа Эрдоан (бас л 
Трамп шиг өөрийгөө дийлдэшгүй гэж итгэдэг 
хүн) ялалтыг нь хүчингүй болгосон ч Имамоглу 
дахин илт давуу ялалт байгуулсан билээ. Энэ 
Туркийн Ерөнхийлөгчид хүнд цохилт болсон.  

Экрем Имамоглугийн ширээний ард орчин 
цагийн Турк, шашнаас тусгаар, бүгд найрамдах 
улсыг үүсгэн байгуулагч Мустафа Кемаль 
Ататюркийн хөрөг өлгөөстэй. Оттоманы эзэнт 
гүрнийг сэргээх мөрөөдөлтэй, шашинт төрд 
эрмэлзэгч Эрдоаныг дэмжигчид хөргийг 
буулгачихсан байсныг саяхан гаргаж өлгөсөн нь 
тэр аж. Нэг ил гарч, нэг далд орох Ататюркийн 
хөргийг хараад дэлхий дахин яг л үүн шиг 
дарангуйлал, эрх чөлөөний хооронд шийдэж 
ядан байна даа гэж бодогдов. 

Арменийн Ерөнхий сайд Пашиняны албан 
тасалгаанд үүнээс дутуугүй чухал нэг хөрөг 
өлгөөтэй буй нь цасанд хучигдсан Арарат 
уулынх. Өдгөө Туркт хамаарах Арарат он 
удаан хугацаанд Арменийн нэгэн хэсэг байсан 
билээ. Армянчуудын сэтгэлд тэр уул одоо ч 
тэднийх. Нийслэл Ереван дахь түүхийн музейд 
Оттоманы эзэнт гүрэн нэг сая гаруй армянуудыг 
хоморголон устгасныг харуулсан нүд халтирам 
аймшигтай олон зураг бий. Туркийн БНУ 
өнөөдрийг хүртэл армянчуудыг хоморголон 
устгаагүй хэмээн мэлзсээр буй.  

1939 онд Нацист Герман Польшийг эзлэхэд 
Адольф Гитлер “Армянуудыг устгасан тухай 
өнөөдөр ярьж байгаа хүн байна уу?” гэсэн 
байдаг. Үнэнийг үгүйсгэх аюултай. Өнөөдрийн 
харанхуйгаас маргаашийн эмгэнэлд хүрнэ. 
Орос, Хятад үнэнийг үгүйсгэдэг. Трамп тэдэнтэй 
хамсдаг. 

Өнгөрсөн онд жагсагчид энэ аюулыг ойлгосон. 
Хонконгийн гудамжинд жагссан 800 мянган 
хүн “Эрх чөлөөний төлөө тэмцье” хэмээн 
хоолой нийлүүлэн хашхирсаар байсан. Хүн шиг 
амьдрахын тулд тэгэхээс өөр аргагүй. 

Пүрэвдоржийн НОМИНБИЛЭГОрчуулсан
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ЭРДЭМТЭД ХАР НҮХНИЙ АНХНЫ 
ЗУРГИЙГ ДЭЛГЭЛЭЭ
Хагас зуун гаруй хугацаанд эрдэмтдийг 
догдлуулж ирсэн хар нүхний зургийг одон 
орончид энэ онд анх удаа дэлгэлээ. Олон улсын 
хүчин зүтгэлийн дүнд одон орны судалгааны 
дөрвөн тив дамнасан найман төв дэлхийгээс 
55 сая гэрлийн жилийн зайд орших "Messier 87" 
хэмээх томоохон эрхэс дээр байрлах хар нүхийг 
2017 оны дөрөвдүгээр сард 10 өдрийн турш 
ажиглажээ. Компьютерын дүн шинжилгээний 
тусламжтай зургийн хэсгүүдийг нэгтгэхэд хоёр 
жил зарцуулж, өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард 
нийтэд дэлгэсэн нь энэ. 

САМРЫН ХАРШЛЫН ШИНЭ ЭМЧИЛ-
ГЭЭ АНУ-Д БАТАЛГААЖЛАА
АНУ-ын Хүнс, эмийн хяналтын байгууллага (FDA) 
хүүхдүүдийн дундах газрын самрын харшилд 
зориулсан анхны эмийг хүлээн зөвшөөрлөө. 
2017 оны байдлаар, Нэгдсэн улсад 1.2 сая хүүхэд 
газрын самрын харшилтай гэж бүртгэгдсэний 
зарим нь ноцтой аюул учруулах хэмжээнд байна. 
Palforzia нэртэй уг эм 4-17 настай хүүхдийн 
амь насанд аюултай хариу урвалыг багасгах 
үйлчилгээтэй гэнэ. 

АСТОН МАРТИН АНХНЫ ЦАХИЛГААН 
МАШИНАА ТАНИЛЦУУЛЛАА
Ертөнц түүнд хангалттай биш байж мэднэ. Гэсэн 
ч Жеймс Бонд дэлхийг ногоон чигээр нь үлдээх 
үйлсэд хувь нэмрээ оруулахаар сэтгэл шулууджээ. 
Нууц ажилтны дэлгэцнээ жолооддог спорт 
машинуудыг үйлдвэрлэгч Их Британийн Астон 
Мартин компани дөрөвдүгээр сард тохиосон 
Шанхайн автомашины үзэсгэлэнгийн үеэр The 
Rapide E хэмээх анхны цахилгаан машинаа 
танилцууллаа. 326 мянган ам.долларын үнэтэй 
уг машинаар та дөрвөн секундийн дотор 0-96 
км хүртэл хурдлах боломжтой. Дээд хязгаартаа 
цагт 250 км зам туулах хүчин чадалтай. 

1 2 3

2019 ОНД АНХ УДАА 
ТОХИОСОН 22 ЗҮЙЛ
2019 онд анх анзаарагдсан гайхмаар сонин, онц чухал, хаа нэг марзан явдлууд, чиг хандлагууд.

ТРИСИЯ ТИСАК
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РИАННА LVMH-ИЙН ЗАГВАРЫН 
ОРДНЫГ ТЭРГҮҮЛЭГЧ АНХНЫ ӨНГӨТ 
АРЬСТ ЭМЭГТЭЙ БОЛЛОО 
Рианнагийн "Fenty" брэнд тансаг эдийн 
чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч "LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton"-д нэгдсэнээр эзэндээ 
анхны гэх тодотголуудыг харамгүй авчирлаа. 
Тэрээр LVMH-д брэнд үүсгэсэн анхны эмэгтэй 
төдийгүй тус группийн загварын ордныг 
тэргүүлэгч анхны өнгөт арьст эмэгтэй болж буй 
нь энэ. Түүнчлэн "Fenty" нь тансаг эдийн нөлөө 
бүхий конгломератуудын нэгээр дэмжүүлж, 
сошиал медиа талбарт танигдсан анхны брэнд 
боллоо.

НҮҮР ЦАРАЙ ТАНИХ 
ПРОГРАМЫН ХОРИГ
Цагдаагийн газар болон төрийн бусад албадыг 
нүүр царай таних програм хэрэглэхийг 
хориглосон Америкийн анхны том хот нь Сан 
Франциско болов. Энэ төрлийн програмыг хууль 
хүчнийхэн түгээмэл хэрэглэж, хулгай зэлгийгээс 
эхлээд нийтээр буудан хороох хүртэлх янз 
бүрийн гэмт хэргийн сэжигтнүүдийг танихад 
ашигладаг байв. Харин ард иргэд эл технологийг 
буруугаар ашиглах магадлалын талаар санаа 
зовних нь нэмэгдсэн учир хориг тавьсан гэж 
хотын захиргаа, иргэний эрхийн бүлгэмүүд 
онцолж байна. Хотын эрх баригчид цагдаа нарыг 
технологийн хариуцлагатай хэрэглээнд хөтлөх 
хууль тогтоомжийг боловсруулах хэрэгтэй гэж уг 
хуулийг шүүмжлэгчид үзэж буй. 

ЖЕФФ КУНСИЙН БАРИМАЛ 
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ РЕКОРД 

ТОГТООЛОО
Жефф Кунсийн 1986 онд туурвисан "Туулай" 
хэмээх ган баримал тавдугаар сард болсон 
дуудлага худалдааны үеэр 91.1 сая ам.доллараар 
зарагдав. Ингэснээр уран бүтээлчид амьд ахуйд 
хамгийн өндөр үнээр зарагдсан бүтээл боллоо. 

Уг бүтээлийг АНУ-ын Сангийн сайд Стивен 
Мнучиний аав, арт дилер Роберт Мнучин нэр 
нь үл мэдэгдэх үйлчлүүлэгчийнхээ өмнөөс 
худалдан авчээ. 

НЭН ХОВОР АЛЬБИНО ПАНДА 
ХЯТАДАД ҮЗЭГДЭВ

БНХАУ-ын Сычуань мужийн байгалийн 
цогцолбор газар нэгэн альбино панда камерын 
дуранд өртжээ. Хятадын баруун хойд хэсгээр 
бор, цагаан зүстэй панданууд үзэгдэж байсан 
ч альбино панданы хувьд одоогоор мэдэгдээд 
буй анхны тохиол юм. 

МЕКСИКИЙН СОЁЛЫН САЙД 
ДИЗАЙНЫ БРЭНДИЙГ БУРУУТГАЛАА

Мексикийн Соёлын сайд Нью-Йоркийн "Carolina 
Herrera" тансаг зэрэглэлийн брэндийг бусдын 
соёлыг засаж ашигласан хэрэгт буруутгалаа. 
Тус брэнд нь өнгөрсөн оны эхээр дэлгэсэн 2020 
оны цуглуулгадаа Мексикийн уугуул иргэдийн 
үндэсний хээ угалз, хатгамлуудыг багтаасан 
байв. Загварын түүх улс үндэстнүүдийн 
уламжлалт соёлыг өөрсдийнхөөрөө засаж, 
утга санааг нь гажуудуулан хэрэглэсэн гэх 
хардлага сэрдлэгээр дүүрэн. Харин Засгийн 
газар иймэрхүү сөргөлдөөнд оролцсон анхны 
тохиолдол энэ. 

ХЯТАД УЛС САРНЫ ЦААД ТАЛД АНХ 
БУУСАН ТҮҮХИЙГ БҮТЭЭЛЭЭ

Хятадын Chang’e-4 сансрын хөлөг сарны 
харанхуй нууцлаг талыг судлахаар хоёр дахь 
удаагаа саран дээр амжилттай газардсан нь энэ. 
Мөн онд саран дээр газардах бас нэг оролдлого 
гарсан билээ. Энэтхэг Улс есдүгээр сард сар луу 
сансрын хөлгөө хөөргөсөн ч сарны гадаргуугаас 
хоёр километрийн зайтай очоод холбоо тасран 
бүтэлгүйтжээ. 

ФРАНЦАД ЭМЭГТЭЙ ИМАМУУД 
АНХ УДАА МӨРГӨЛ УДИРДЛАА

Есдүгээр сард хоёр эмэгтэй имам хүйс холилдсон 
мөргөлийг удирдсан нь Францад эмэгтэй хүн 
шашны цуглаан удирдсан анхны тохиолдол 
болов. Арав гаруй жилийн өмнө исламын 
шашинд орсон тэд уг шашныг илүү орчин үеийн, 
нээлттэй болгохын төлөө зүтгэх гэнэ.

ГРИНВИЧ ДЭХ ЛУУЖИНГУУД 
ЖИНХЭНЭ ХОЙД ЗҮГИЙГ ЗААЖ 

БАЙНА
Английн Гринвичийн луужингийн заах хойд 
зүг, жинхэнэ хойд зүг 360 жилд анх удаагаа 
давхацлаа. Дэлхийд хойд туйл хоёр бий: 
газарзүйн хойд туйл ба соронзон хойд туйл. 
Луужингууд ихэнх тохиолдолд жинхэнэ хойд 
туйл руу заадаггүй; харин оронд нь дэлхийн цөм 
дэх соронзон шингэний улмаас соронзон хойд 
туйлыг заадаг аж. 

ХЯТАД АНХ УДАА АНУ-ААС БУДАА 
ХУДАЛДАЖ АВЛАА

Хятадын хувийн хэвшлийн импортын компани 
өнгөрсөн долоодугаар сард АНУ-ын Калифорни 
мужийн "Sun Valley Rice"-аас 40 тонн будаа 
худалдан авчээ. Хятад Улс будааны тариалан, 
хэрэглээгээр дэлхийд тэргүүлдэг бөгөөд 
2018-2019 оны хооронд 150 сая тонн будаа 
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үйлдвэрлэжээ.

ГАХАЙ АНХ УДАА БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ 
АШИГЛАЖ ХАРАГДЛАА

"Mammalian Biology" сэтгүүлд энэ онд хэвлэгдсэн 
судалгаанд "Висайн булдруутай гахай" хэмээх 
нэн ховордсон төрөл зүйлийн гахай багаж 
хэрэгсэл ашигласан талаар дурджээ. Парис дахь 
амьтны хүрээлэнгийн нэгэн эм гахай мөчир 
амандаа зуугаад нүх ухаж байхыг экологич 
дүрсжүүлсэн байна. 

ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ТОМ ОНГОЦ 
АНХНЫ НИСЛЭГЭЭ ҮЙЛДЭВ

Дэлхийн хамгийн том нисэх онгоц болох "The 
Stratolaunch" өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард 
Калифорнийн Мохава цөлийн дээгүүр анхны 
нислэгээ үйлдлээ. 226 тонн жинтэй, хоёр эх 
биетэй уг хөлөг агаарт байхдаа дэлхийн тойрог 
зам руу пуужин хөөргөх зориулалттай ч эхний 
нислэгтээ пуужингүй гарчээ. "The Stratolaunch"-
ыг "Microsoft"-ын хамтран үндэслэгч Пол Аллен 
агсан 2011 онд эхлүүлсэн юм.

ДОНОРЫН БӨӨРИЙГ 
ДРОНООР ЗӨӨВ 

Энэ онд анх удаа зориулалтын дроноор 
донорын бөөрийг зөөвөрлөж, Мэрилэндийн 
их сургуулийн Анагаах ухааны төвд өвчтөнд 

амжилттай шилжүүлэн суулгасан үйл явдал 
тохиолоо. Уг дроныг хяналтын тусгай 
төхөөрөмж, нөөц цэнэглэгч, 4.5 км нисэх 
чадалтай шүхрээр тоногложээ. Шилжүүлэн 
суулгах эрхтнүүдийг жолоочгүй агаарын 
тээврээр зөөх нь чухам тохиромжтой байж мэдэх 
ч өдөр тутам ашигладаг болохын тулд агаарын 
хөдөлгөөн ихтэй замд нэвтрэх, холбооны улсын 
дүрэм журамтай нийцэх гэх мэтчилэн хэд хэдэн 

сорилтыг давах шаардлагатай байгаа юм.

СУДЛААЧИД ХУЛГАНЫ 
ХДХВ-ИЙГ ЭМЧИЛЛЭЭ

АНУ-ын судлаачид анх удаа халдвартай 
хулганы ХДХВ-г эмчилсэн тухайгаа мэдэгдсэн 
нь аюулт өвчнийг эмчлэхэд нэг алхам ойртсон 
явдал боллоо. Ингэхдээ LASER гэж танигдсан 
эмчилгээний хүрээнд ретровирусын эсрэг 
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бэлдмэл уулгаж, CRISPR (Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeat) хэмээх 
ген засварлан өөрчлөх технологийг ашиглан 
хулганы ДНХ-ээс ХДХВ-ийн үлдсэн хэсгүүдийг 
арилгажээ. Үр дүнд нь хулгануудын гуравны нэг 
нь ХДХВ-ээс ангижирчээ. 

СҮҮТЭЙ ШОКОЛАДНЫ ДҮР ТӨРХ 
ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

"Hershey" компани түүхэндээ анх удаа алдарт 
сүүтэй шоколадныхаа логог шинэчилж, хэсэг 
хугацаанд түгээмэл эможинуудын зургаар 
сольжээ. Эл амттан анх 1900 онд худалдаанд 

гарсан билээ. 

ХАТАН ХААНЫ АНХНЫ 
ИНСТАГРАМ ПОСТ 

Их Британийн хатан хаан II Элизабет 
гуравдугаар сард өөрийн хуланц эцэг, хатан хаан 
Викториягийн нөхөр болох ханхүү Альбертын 
1843 онд бичсэн захианы зургийг Инстаграмд 
нийтлэв. Энэ нь хатан хааны анхны инстаграм 
пост бөгөөд тухайн үед уг захиа Лондонгийн 
Шинжлэх ухааны музейн үзэсгэлэнд дэлгэгдсэн 
байжээ.

ХУМХААГИЙН АНХНЫ ВАКЦИНЫГ 
АФРИКТ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Халуун хумхаа өвчний эсрэг үр дүнгээ үзүүлсэн 
анхны вакциныг дөрөвдүгээр сард Малави 
Улсад танилцууллаа. Тус улс туршилтын түүхэн 
хөтөлбөрт оролцож буй Африкийн эхний гурван 
орны нэг болж байгаа. RTS,S хэмээх уг вакцин 
10 тохиолдлын дөрөвт хумхаагаас урьдчилсан 
сэргийлж чадсан үр дүнтэй. Хэдийгээр 1987 онд 
анх гаргасан ч өргөн хүрээнд нэвтрүүлэх хүртэл 
30 жил, 700 сая ам.доллар шаардсан ажээ. 

ЯПОН, КАНАДАД ҮЛЭГ 
ГҮРВЭЛИЙН ШИНЭ ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ 

ОЛДЛОО
2019 онд үлэг гүрвэлийн хоёр шинэ төрөл 
зүйл Япон, Канадаас олдлоо. Хоккайдогийн их 
сургуулийн мэдээлснээр судлаачдын илрүүлсэн 
нугасан хошуутын шинэ төрөл арлын улсаас 
олдсон хамгийн том үлэг гүрвэлийн яс гэж 
тооцогдож буй. Харин Канадад далавчны далайц 
нь жижиг онгоцны хэмжээтэй дүйцэх нисдэг үлэг 
гүрвэлийн шинэ төрөл олджээ. Шинжлэх ухааны 
нэршлийг нь орчуулвал "Хойд зүгийн салхины 
хөлдсөн луу" гэсэн утгатай аж. 

САУДЫН АРАБ АЯЛАЛ ЖУУЛЧ-
ЛАЛД НЭЭЛТТЭЙ БОЛЖ БАЙНА

Саудын Араб шашны бус зорилгоор зочилж 
буй гадаадын жуулчдад виз олгодог болсон нь 
хаант засаглалтай хуучинсаг улсын хувьд анхны 
тохиолдол. Энэхүү шийдвэр нь газрын тосноос 
хараат эдийн засгийг солонгоруулах хийгээд 
улс орноо орчин үежүүлэх, хүний эрхийн төлөв 
байдалд сэжиглэнгүй ханддаг шүүмжлэгчдийн 
эсрэг авч буй арга хэмжээний нэг хэсэг гэж 
харагдаж байна. Саудын эмэгтэйчүүдийн дагах 
ёстой олон нийтийн газарт толгойноос хөлийн 
хуруу хүртэл халхалсан хувцас өмсөх журам 
гадаадын эмэгтэй жуулчдад үйлчлэхгүй боловч 
энгийн даруу хувцаслах шаардлагатай. 

ХОЁР БҮСГҮЙ ЗАДГАЙ САНСАР 
ДАХЬ НАСА-ГИЙН ШИНЭ ТҮҮХИЙГ 

БҮТЭЭЛЭЭ
Сансрын нисгэгч Кристина Кок, Жессика 
Мейрээс бүрдсэн баг задгай сансарт ажилласан 
нь түүхэн үйл явдал боллоо. Тэд өнгөрсөн 
аравдугаар сард эрчим хүчний удирдлагыг 
засахаар Олон улсын сансрын станцыг зорьж 
энэ оны хоёрдугаар сарын 6-нд эх дэлхийд 
газардсан юм. 1978 оныг хүртэл НАСА-гийн 
сансрын нисгэгчдийн хөтөлбөрт эмэгтэйчүүд 
элсэхийг зөвшөөрдөггүй байв. 
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АНДРЕ АСИМАН
“Намайг нэрээрээ дуудаач”, 

“Намайг ол” романы зохиолч

Цэлмэг сайхан үдэш тэнгисийн эрэгт очиж, нар 
жаргахыг харахын төлөө бид яахаас ч буцдаггүй 
шүү дээ. Нуруугаа цэхэлж, дуугаа хураагаад, 
тэнгэрийн хаяанд улбар туяа татахыг шимтэн 
ширтдэг. Энэхэн мөчид нар ямар өнгө сонгохоо 
шийдэж ядах уран зураач шиг хэдэнтээ 
тээнэгэлзсэний эцэст хув шар, ягаан өнгөөр 
буй бүхнийг будна, тэгснээ гэнэт цагаан гэгээ 
татуулаад нойрсож орхидог.   

Харин бид яагаад ч юм баясан догдолж, нэг л 
мэдэхэд эгэл жир, өчүүхэн энэ амьдралаас тасарч 
холдоод, хамаагүй баялаг, эрхэм дээд оршихуйд 

ГОО ҮЗЭСГЭЛЭН 
ЯАГААД ЧУХАЛ ВЭ?
Бидний өдөр тутмын амьдралд гоо үзэсгэлэн яагаад амин чухал 
болох тухай уран бүтээлч, эрдэмтэн, зохиолч, сэтгэгчдийн 
эргэцүүлэл.

үн төрөлхтөн гоо үзэсгэлэн гэж чухам юусан билээ хэмээн мянга мянган 
жил толгойгоо гашилгах мөртөө өнөө ухагдахуунаар өөрсдийгөө ч 
давхар цэгнүүлж ирсэн ажээ. 

Гоо үзэсгэлэнгийн талаар эргэцүүлнэ гэдэг “сэтгэлд жигүүр ургах”-ын үндэс гэж 
Платон үзжээ. Рафаэлийн “Хувирал”-ыг хараад Ральф Уолдо Эмерсон “Энэ зураг 
болбоос энэрэнгүй гоо үзэсгэлэнгийн биелэл, эмнэг зүрхийг ч уяраах шидтэй” 
хэмээн бичсэн байх юм. Лиззо харин “My Skin” дуундаа “Хэний ч анзаараагүй гоо 
үзэсгэлэнг ганцхан чи л олж харсан байж мэднэ” гэжээ.

Хүмүүс бид гоо үзэсгэлэнгийн эрэлд хатдаг, тэмүүлж мөрөөсдөг, харааж зүхдэг, 
хайрлаж нандигнадаг, гайхаж асуудаг, атаархаж хорсдог. Чухам яагаад?

Чингээд “Гоо үзэсгэлэн гэж юу ч бай, ер нь яагаад бидний амьдралд тийм чухал 
юм бэ?” хэмээх энгийн нэгэн асуултыг уран бүтээлч, эрдэмтэн, зохиолч, сэтгэгч 
нарт тавьсанд дараах хариултыг өгсөн юм. 

Х
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очсон байдаг бус уу.  Ид шид, илбэ жатга ч гэх 
үү, цаг хугацаат оршихуйгаас цаглашгүй мөнхөд, 
танил газраас тэс өөр ертөнцөд шилжчихсэн 
мэт ер бусын мэдрэмж төрдөг. Ер нь урлаг, 
гоо сайхны ачаар хүн цаг хугацааг хором ч 
атугай зогсоож, хорвоо ертөнцтэй уусан нэгдэх 
орон зайг олдог шүү дээ. Амьдралаас амсах аз 
жаргалын дээд нь энэ. 

Гоо үзэсгэлэнтэй ойр байхдаа бид сэтгэл дүүрэх 
ховорхон мэдрэмжид автаж, өөр юунд ч шунаж 
дурлахаа больдог. Угтаа энэ бол сэрэл мэдрэмж 
төдийхөн биш. Мөн байлаа ч хайр шиг, яг л 
хайр шиг мэдрэгддэг. Ер нь хайр гэдэг чинь та 
бидний мэдэх хамгийн нандин зүйл мөн биз 
дээ. Өрөөл бусад, өөр зүйлтэй нэгэн цул болох 
мэдрэмжийг эрхэм дээд гэдэг үгээр илэрхийлэх ч 
багадна, харин үүнгүйгээр амьдрах ч, амьсгалах 
ч аргагүй гэвэл сая ононо.

Бид жаргаж буй нар, тэнгисийн эрэг, теннис, 
урлагийн бүтээл, Тоскан муж, Хадат уул, Францын 
өмнөд нутаг шиг үзэсгэлэнт газар орон, мэдээж 
хэрэг бусад хүнийг хайрладаг. Чингэхдээ хэн, юу 
гэдгээс нь бус, харин цаг ямагт дотоод сэтгэлдээ 
мэдэрч асан ч хайхралгүй орхисон өөрийгөө 
нээхэд, оногдсон цаг хугацаагаа элээж дуусахаас 
өмнө амжиж өөрийгөө бүтээхэд, өөрийг чинь 
илүү сайн сайхан хүн болоход урин дууддаг 
болохоор нь хайрладаг билээ.  

КОНСТАНС ВУ
Кино жүжигчин, дэлгэцийн уран бүтээлч 

Ижил хүйстнүүдийг ялгаварлан гадуурхдагаа 
хаацайлах гэхдээ “Сексийн зорилго бол үр 
удмаа үлдээх явдал. Тэгэхээр ижил хүйстэндээ 
татагдах нь шинжлэх ухаан болоод биологийн 
хувьд гаж зүйл. Ямар ч зорилгод үйлчилдэггүй” 
хэмээн нэгэн сизжендэр эр надад тайлбар тавьж 
билээ. Би хэсэгтээ хэлэх үггүй болсон. Тэгээд би 
“Өө тийм үү. Тэгвэл эрхтэн хөхөхийн шинжлэх 
ухааны ач холбогдол нь юундаа байна вэ?” гээд 
амыг нь тагласан юм даг. 

Хүний оршихуйг биологийн үйл ажиллагаа 
төдийхнөөр хумьж тодорхойлоод, хүн төрөлхтөн 
болбоос амьд үлдэх, эс бөгөөс нөхөн үржих л гол 
зорилготой хэмээн цэц булаалдахыг би цөөнгүй 
сонссон. Ийм дүгнэлт хийхэд ургуулан бодох, 
хичээл зүтгэл гаргах өчүүхэн ч шаардлагагүй 
болохоор амар байдаг биз. Мэдээж ихэнх 
араатан амьтдын хувьд үүнээс өөр сонголт үгүй. 
Дууч шувуухай өлсгөлөнгөө дарах гэж л цэцгийн 
бал иддэг шүү дээ. Хөөрхий тэр шувуу өөрийн 
гоо үзэсгэлэнг гадарлахгүй, тэгж анзаарч ойлгох 

ухаан ч хүрэхгүй. Харин бид бол эсрэгээрээ. 
Хүмүүс бид урлаг, дуу хөгжим, яруу найргийг 
таашаадаг. Бид шувууны үүр хийдэг. Цэцэг 
тарьдаг. 

Зөвхөн хүн л гоо үзэсгэлэнг эрэлхийлж, бас 
илэрхийлдэг. Ийм өвөрмөц сайхан чадвар 
заяасаар атал дэмий үрэх гэж үү? Амьдралын 
цөмийг бүрдүүлэгч анхдагч нэгж кваркийг 
хүртэл “гоо үзэсгэлэн”, “үнэн” хэмээх үгээр анх 
нэрлэсэн юм шүү дээ. 

Иймээс гоо үзэсгэлэн надад чухал. Аливаа 
зүйлээс гоо сайхныг олж харна гэдэг, бид 
биологиос өгөгдсөн нөөц боломжоо бүрэн 
дүүрэн ашиглаж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл, 
амьдралын гоо сайхныг мэдрэх үедээ бид 
хамгийн амьд сэргэг байдаг билээ. 

КРИСТИНА МИТТЕРМЕЙЕР, 
ПОЛ НИКЛЕН

Байгаль хамгааллын гэрэл зурагчин, “СиЛегаси” 
ТББ-ыг үүсгэн байгуулагч

Орчин үеийн аж амьдралыг эрхшээсэн 
маркетингийн машинууд гоо үзэсгэлэн бол 
бие бялдар, гадаад үзэмж хэмээн итгүүлэхийг 
оролдсоор. Харин олон арван жил байгаль 
хамгааллын гэрэл зураг дарж, хорвоо дэлхийг 
хөндлөн гулд туучиж, нүд тайлсны ачаар бид 
хоёр энэ тухайд өөр бодолтой яваа.  

Гоо үзэсгэлэн гэдэг хүрээлэн буй материаллаг эд 
зүйлсээс илүүтэй хорвоо дэлхий дээр оногдсон 
цаг хугацаагаа хэрхэн өнгөрүүлэхийн нэр. Өндөр 
дээд зорилгын төлөө хүчин зүтгэж, өрөөл бусдад 
сайнаар үлгэрлэж, илүү сайн сайхныг бүтээх 
урам зориг өгч, эх дэлхийгээ хайрладаг болсон 
цагт л бид жинхэнэ гоо үзэсгэлэнг бүтээдэг. Гоо 
үзэсгэлэн гэдэг чинь хамгийн сүүлийн үеийн 
гоо энгэсэг, загварын чиг хандлага бус, харин 
эх дэлхийтэйгээ зохирон аж төрөх, хайрлан 
хамгаалах юм шүү дээ.   

Өдөр бүр нүдний өмнө ан амьтад, байгалийн 
өвөрмөц тогтоц, уугуул соёл мэдлэг устан мөхөж 
байна. Өлгий болсон байгаль эхийнхээ эмзэг 
нандин гоо үзэсгэлэнг нэхэн сануулах үйлсэд 
энэ насаа зориулж яваа маань хүн төрөлхтний 
тусын тулд төдийгүй, дэлхийн амьд бодгаль 
бүрийн төлөө юм.

Энэ л зорилгын төлөө цаг хугацаа, нөөц боломж, 
хичээл зүтгэлээ зориулснаар бидний амьдрал 
утга учиртай, үзэсгэлэнтэй болдог.  

ЭЛИЗАБЕТ БЛЭКБӨРН
Физиологи, анагаах ухааны салбарын 2009 оны 

Нобелийн шагналтан 

Шинжлэх ухаан бидэнд гоо үзэсгэлэнг олон 
янз хэлбэрээр таниулж, амьдралд өнгө нэмдэг. 
Байгаль дээрх хамгийн эгэл оршихуйгаас ч гоо 
үзэсгэлэнг олж харж болно. Наад зах нь наутилис 
дунгийн бүрхүүлийн хээ угалз; цэцэг нахиагаа 
дэлгэсэн эквалит модны гоёмсог өнгө, хэлбэр; 
дуран авайд тодрон үзэгдэх мушгиа галактикууд 
(оддын ай) энгүй нууцлаг санагддаг шүү дээ. 

Нөгөөтээгүүр дэлхий дээрх эд эс, молекул, амьд 
организм, экосистемийн хараахан тайлагдаагүй 
ээдрээт нууцууд та бидний гайхширлыг 
төрүүлдэг. 

Тэрчлэн шинжлэх ухаанаар үнэнийг эрэлхийлэх, 
аль эсвэл шинжлэх ухааны судалгаа хийж, 
бүтээлч зан, ур ухаанаа дайчлан нэгэн цагт 
эмх замбараагүй, утга учиргүй мэт санагдаж 
байсан юмсын зүй тогтлыг тайлах үйл явц 
бол өөрөө хосгүй гоо үзэсгэлэн.  ДНХ дэх 
дөрөвхөн нуклеотид өөр хоорондоо уялдаа 
холбоогүй, үй олон амьдралын хэлбэрүүдийг 
үүсгэгч генетикийн мэдээллийг бий болгохоор 
загварчлагдсан нь үнэнхүү гоо үзэсгэлэн биш 
гэж үү? 

ЛАЗАРО ЭРНАНДЕС, ЖЭК 
МАККАЛОУ

Проенза Шулер брэндийг үүсгэн байгуулагчид, 
дизайнер 

Гоо үзэсгэлэнг тодорхойлно гэдэг тухайн хувь 
хүний амьдралдаа баримталж ирсэн үнэт зүйлээс 
нь хамаардаг, ихээхэн барьцгүй, адармаатай 
явдал. Бид өөрсдийн гоё сайхан гэж итгэсэн 
зүйлдээ тэмүүлж, мөдхөн түүндээ хорхойсож, 
цаашлаад бүр байж сууж тэвчихээргүй гал 

Дашцэрэнгийн МӨНХХИШИГОрчуулсан
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халуунаар шунан дурладаг. Гоо үзэсгэлэн 
бол хүсэл тэмүүллийг өрдөх хүч, мөрөөдлөө 
биелүүлэх хөшүүрэг.  

Бид хоёрын мэргэжил загвар зохион бүтээгч 
болохоор гоо үзэсгэлэнг гол төлөв бие 
махбодтой холбож ойлгох нь бий. Гэхдээ гоо 
үзэсгэлэн хүний сэтгэл хөдлөл, бүтээлч байдал, 
дотоод мөн чанарыг тэтгэх хүч болдог. Уг 
чанартаа гоо үзэсгэлэн маш олон хэлбэрт 
оршдог. Хязгааргүй олон хэлбэртэй болохоор 
нь та бид өөр өөрсдийнхөөрөө тодорхойлж 
байна шүү дээ.   

Бид арьсны өнгө, хүйс, бэлгийн чиг баримжаа, 
итгэл үнэмшлээс үл хамааран, илүү хүртээмжтэй, 
өвөрмөц олон жишиг тогтсон, гоо сайхны өөр 
өөр хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч, үнэлдэг болсон 
цаг үед амьдарч буй нь юутай аз завшаан бэ. 
Гоо үзэсгэлэнд хүний урмыг бадраах хүч бий. Ер 
бусын нууцлаг энэ хүч бидэнд өөрийгөө дайчлах, 
хичээж зүтгэх онгод хайрладаг. Энэ утгаар нь 
авч үзвэл өнөө цагт бидэнд гоо үзэсгэлэн л юу 
юунаас илүү амин чухал юм даа.  

ЖАМИЛА ЖАМИЛ
Жүжигчин, “I Weigh” хөдөлгөөнийг эхлүүлэгч 

Гоо үзэсгэлэн гэдэг чинь хүмүүсийг зэрэглэж 
дугаарлах гэдэг манай нийгэмд тогтсон  
хандлагын нэг илрэл. Хүмүүсийн даган дуурайх 
гоо сайхны жишгийг байсхийгээд өөрчлөөд 
байвал санаанд оромгүй ашигтайг ухаарсан 
зарим нэг хувь хүн, бизнесийн байгууллага 
өнгөрсөн зуунд ямар их хор уршиг тарьсан гээч. 

Яагаад ч хүршгүй өв тэгш, төгс төгөлдрийг 
магтан дуулах нь хоолны дэглэм, гоо сайхны 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг суурь болдог. Энэ л 
шалтгаанаар бид нийгмийн жишигт нийцэхийн 
төлөөнөө санаа сэтгэлээ чилээж, байдаг мөнгө 
төгрөг, үнэт цагаа үрж суудаг шүү дээ. Юун 
түрүүнд бид үндэстэн ястны уг царай төрхийг 
тоохоо больсон. Одоо бүгд л уруулаа томруулж, 
зовхио татуулж, жартгар нүдтэй болохыг 
хүсэмжилдэг. Арьс цайруулах эмчилгээ хийлгэж, 
аль эсвэл борлуулдаг тос хэрэглэнэ. Харин өнөөх 
төгс төгөлдрийн илэрхийлэл болсон идеал 
байнга өөрчлөгдөж, гүйцэх аргагүй болчихдог 
шүү дээ. Гоо үзэсгэлэн хэмээх ойлголт дэлхий 
даяар элдэв соёлыг түгээгч мөнхийн шаналгаа 
юмсанж.

ЖОЙ ХАРЖО
Нэгдсэн Улсын яруу найргийн шагналтан Жой 
Харжо нь тус шагналыг хүртсэн анхны уугуул 

америк хүн

Үзэсгэлэн төгөлдөр амьдрал 

Хувь заяаны тохиолоор
Хүмүүний түүхийг бичилцэх нэгэн амь бүрэлдэв.
Анхдагч гоо үзэсгэлэн тэр.

Амаржих дөхсөн бүлээн хэвлийд
Анхлан сонссон ижийнх нь хоолой гоо үзэсгэлэн.

Энхэр үрээ энгэртээ тэврэх 
Эцгийн гар ч гоо үзэсгэлэн. 

Бүрэнхий цонхоор тусах саран 
Бүүвэйн дуу аялах нь гоо үзэсгэлэн.

Энэ насанд юм бүхэн үзэсгэлэн төгөлдөр
Буй байгаа нь л сонин сайхан.
Ногооноос ногоон, тийм гүн ногоон өнгө,
Өглөөний шүүдэр буусан нялх ногоо анхилах 
салхины амт,
Өөрийн л мэдэх хэлээр элдвийг шулганах бяцхан 
охин. 

Удаах гоо үзэсгэлэнгийн
Уураг шимийг ханатал хүртэв гэнэ, охин.

Бас нэг гоо үзэсгэлэн харин
Баатрын булшинд үүрд нойрсов гэнэ. 

Эх нь охиныхоо гэзгийг нямбайлан сүлжиж, 
сувдан сондор хатгав. 
Эгэлгүй гоо үзэсгэлэн мөн ажээ тэр. 

Эрчит галын дөл охины дотор дүрэлзэж, 
үзэсгэлэнт цэцэг дэлбээгээ дэлгэв.
Эмэгтэй хүн болжээ тэр.

Энэ л гоо үзэсгэлэнг
Эгнэгт санаж яваарай гэж аминчлан түүнд 
захив гэнэ. 

Нэг мэдэх нь ээ өнөөх бүсгүй гоо үзэсгэлэнг 
умартсан байлаа.
Амьдралын эргүүлэгт төөрч будилаад ухаан, 
сэтгэл нь уймарсан байлаа. 
Гоо үзэсгэлэнг мартаж орхитол, учирсан бүхэн 
увайгүй муухай санагддаг болов.
Гэвч тэр бууж өгөлгүй, гоо үзэсгэлэнг түшиж 
өндийдөг байлаа. 

Эргэн тойрон, энэ бие нь гоо үзэсгэлэнгээр 
бялхахад
Эрдэнэ шиш, нар, сар болно гэдгээ ойлгов гэнэ. 

Ийм нэгэн түүх бичиж үлдээгээд одохдоо тэр
“Үхэл ч үзэсгэлэнтэй” хэмээн дуулсан юм гэнэ.

Яс нь хүртэл 
Огт өөр гоо үзэсгэлэнгийн үүтгэл болсныг 
Он цаг гэрчилсэн юм гэнэ.  

МАССИМО БОТТУРА
Тогооч, “Food for Soul” ТББ-ыг үүсгэн байгуулагч

 

Гоо үзэсгэлэн бол сэтгэл хөдлөлийг илтгэх, 
хувь хүн хийгээд хамтын онцлог шинжийг ч 
илэрхийлэх чадалтай эерэг эрчим хүч. Гоо 
сайхныг бид аль ч мэдрэхүйгээрээ мэдэрч болох 
ч, таван мэдрэхүйг зэрэг өдөөсөн тохиолыг өөр 
юутай ч зүйрлэшгүй. 

Гуч гаруй жил тогооч хийсэн хүний хувьд би 
хоол хийх, шинэ жор зохиох үедээ гоо үзэсгэлэнг 
олонтаа мэдэрсэн. Гоо үзэсгэлэн гэдэг чинь 
ганц орц, ганц зүйл, ганц санаа бус, харин олон 
хэсгээс бүрдэж бий болдгийг би хоолны жор 
судалж явахдаа олж мэдсэн. Хоол бүхэн өөрийн 
гэсэн үзэмж, амт, хэм, үнэр, нийцэл, тэжээллэг 
чанарыг агуулдаг боловч энэ бүхэн нэгдэж 
нийлээд юуг мэдрүүлж буй нь хамгийн чухал. 

Бид орон гэргүй иргэдийг хооллож ундлах 
зорилгоор Милан хотод Рефетторио Амбросиано 
хэмээх олон нийтийн гал тогоог 2015 онд анх 
нээсэн юм. Чингэхдээ гоо үзэсгэлэнг бүтээнэ 
гэсэн гол зарчмыг баримталж байлаа. Бид зураач, 
архитектор, дизайнер, тогооч нартай хамтарч 
тэр газрыг халуун дулаан, хүн бүрийг хүндэтгэж, 
найрсгаар хүлээж авдаг газар болгохыг зорьсон. 
Өөр өөр үзэл бодолтой хүмүүсийг авчраад нэг 
ширээнд суулгахад гайхалтай хамт олон бүрдэж 
болдог юм билээ. Ийм найрсаг сайхан орчинд 
ирсэн хүмүүс ирээдүйд хэн болмоор байгаагаа 
чөлөөтэй төсөөлж, амьдралаа ч өөрчилж 
эхэлсэн. Гоо үзэсгэлэн аливаа зүйлийг үндсээр 
нь өөрчлөх чадалтайг энэ газраас харж болно.

Миний үүсгэн байгуулсан ашгийн бус 
байгууллага болох “Food for Soul” өнгөрсөн 
жилүүдэд дэлхий даяар ийм рефетториос олныг 
нээсэн. Эдгээр гал тогоонд очиход хамгийн 
сэтгэл хөдөлгөм, сайхан санагддаг зүйл нь 
сандал, ширээ, хананд өлгөсөн зургийн аль нь ч 
биш. Харин санаандгүй таарсан танихгүй хүмүүс 
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талхаа хувааж идэхийг харах сайхан. Хорвоо 
дээр очих газартайдаа баярлан, нүүр бахдам 
инээмсэглэхийг нь харах сайхан. Жинхэнэ 
гоо үзэсгэлэн бол тухайн мөчид төрсөн сэтгэл 
хөдлөл, тэр өрөөг амьдралын баяр баяслаар 
дүүргэх хүч чадал юм.

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН
Америкийн байгалийн түүхийн музейн 

астрофизикч, мөн тэндхийн Хейден одон орон 
судлалын төвийн захирлаар ажилладаг. Тэрээр 

“Астрофизикчийн захидлууд” номын зохиогч.

Зарим юмс үнэнхүү гоо үзэсгэлэнтэй гэдэгтэй 
хэн маргах билээ? Жаргаж буй нар, мөнх цаст 
уулс, хүрхрээ, зэрлэг цэцэгс гээд л байгаль 
дэлхий дээрх ихэнх юмс гоо үзэсгэлэнтэй. 
Хүний мэдрэхүйг хөглөдөг энэ мэт үзэгдлийн 
дүр зургийг бүх л соёл иргэншил түмэнтээ 
хуулбарласан.

Мэдээжийн хэрэг бид цэцэгст татагддаг цорын 
ганц бодгаль биш. Зөгий, эрвээхэй  ялгаагүй л 
цэцэгт дуртай, гэхдээ амьд үлдэхэд нь зайлшгүй 
хэрэгтэй болоод тэр. 

Хэвлээр явагчид гоо үзэсгэлэнгийн эсрэг туйл 
гэгддэг. Хөөрхий тэд зүс гундуу, муу нэртэй. 
Шинжлэх ухааны уран зөгнөлт бүтээлүүдэд 
тэдний царай төрхийг Годзилла, “Хар нуурын 
мангас”-ын мангас, “Оддын аян” киноны 
Горн гэхчлэн үзэшгүй муухай мангасын дүрд 
бишгүйдээ нэг ашигласан.  

Хүмүүс бид зарим нэг зүйлд зөнгөөрөө татагдаж, 
нөгөөг нь жигшдэгт ончтой шалтгаан байх 
л учиртай. Өнөөгийн сүүн тэжээлтнүүдийн 
өвөг дээдэс хэвлээр явагч үлэг гүрвэлээс айж 
болгоомжилдоггүй байсан бол нүд ирмэх 
зуур идүүлчих байсан нь лавтай. Үүний нэгэн 
адил элдэв хал балгүй эрвээхэй хатгуураар 
зэвсэглэсэн зөгийнөөс хамаагүй гоё санагдах нь 
зүй. Зөгий үржүүлэгч нар арай өөрөөр бодохыг 
үгүйсгэхгүй л дээ.

Бие махбодыг гэмтээх эрсдэлтэй эсэх нь 
тухайн зүйл гоо үзэсгэлэнтэй эсэхийг үнэлэхэд 
томоохон хүчин зүйл болдог бололтой. Тэгэхээр 
аюул заналаар дүүрэн хорвоо ертөнцөд амар 
амгаланг мэдрэх боломжийг гоо үзэсгэлэн 
олгодог болж таарлаа.

Хэрвээ тийм бол хорвоо дэлхийг танихад 
тусалдаг таван мэдрэхүйгээс маань хэтийдсэн 
гоо үзэсгэлэн хаа сайгүй нуугдаж байгаа даа гэж 
бодогддог юм. 

РЕШМА САУЖАНИ
“Код бичдэг охид” ТББ-ыг үүсгэн байгуулагч, 
гүйцэтгэх захирал, “Төгс бус, зоригтой бай” 

номын зохиолч 

Гоо үзэсгэлэн бидний замд хөндөлсөж чадна. 
Биднийг урам зоригоор тэтгэж, сэтгэлийн утсыг 
хөндөж, нүднээс нулимс бөмбөрүүлж чадна. Гоо 
үзэсгэлэн эх захгүй эмх замбараагүйг үүсгэснээ, 
эргээд үүнийгээ эмхэлж цэгцлэн ил тод болгож 
дөнгөдөг. Энэ дундаас зүрх сэтгэл, оюун бодлыг 
өөрчилдөг гоо үзэсгэлэн хамгийн үнэ цэнтэй.  

Тиймээс охид эрмэг зоригтой байх шиг сайхан 
зүйл үгүй, энэ чинь аливааг хийж бүтээх үндэс шүү 
дээ. Өнгөрсөн жил охид галт зэвсгийн хяналт, 
бэлгийн хүчирхийлэл, цаг уурын өөрчлөлтийн 
талаар илтгэл тавьж, олон хүний сэтгэлийг 
хөдөлгөсөн. Тэд одоогийн энэ бугшмал нөхцөл 
байдлыг шүүмжилж, ирээдүйд хаана байж 
болохыг тод томруунаар ойлгуулсан. Өөрсдөөс 
нь ахмад боловч ухаалаг бус үеийнхний зүрх 
сэтгэл, оюун бодлыг өөрчилсөн. 

Грета Тунберг, Исра Хирси нар шиг охид 

байгаль орчноо хамгаалахын төлөө тэмцэж 
байна. “Код бичдэг охид” хөтөлбөрийн төгсөгч 
Диана Крис Наварро тэргүүтэй залуу бүсгүйчүүд 
технологийн салбар дахь дарамт, ялгаварлан 
гадуурхлын эсрэг оройлон зүтгэж байна. 
Парклэндийн зэвсэгт халдлагаас амьд үлдсэн 
Лорен Хогг, “Black Lives Matter” (Хар арьстны амь 
үнэ цэнэтэй) хөдөлгөөний активист Тандиве 
Абдулла шиг охид галт зэвсгийн хүчирхийллийн 
эсрэг дуу хоолойгоо өргөж байна. Нэрлээд 
байвал энэ жагсаалт дуусахгүй. 

Эдгээр охид насандаа ахадсан хэрсүү ухаантай, 
зүрх зоригтой. Тэд камерын дуран, олны 
хараанд өртөх гэж бус чин сэтгэлээсээ санаа 
тавьдаг болохоор дуугарч байна. Хэтэрхий 
залуу, балчир, сул дорой гэж шүүмжлүүлсэн ч тэд 
тэмцсээр байна. Яагаад гэвэл хэлээд байгаа шиг 
нь сул дорой биш гэдгээ тэд мэддэг. Ийм хатан 
зоригийг л гоо үзэсгэлэн гэх байна. Чухам энэ л 
яг одоо бидэнд юунаас ч илүү хэрэгтэй. 

ЗАК ПОСЕН
Загвар зохион бүтээгч 

Би сэрүүн байдаг ихэнх цагаараа (шөнө 
зүүдэндээ ч тэр) гоо үзэсгэлэн, түүний утга учрын 
талаар эргэцүүлдэг. Би гоо үзэсгэлэнг загвараар 
илэрхийлэхэд ажил амьдралаа зориулсан хүн.

Гоо үзэсгэлэнг үгээр илэрхийлэх аргагүй ч олон 
янзаар мэдэрч болно. Жишээ нь, би цэцэрлэгээ 
арчлах дуртай. Цэцэгсийн өнгө, хэлбэр 
дүрсийг хараад учиргүй хөөрч баярладаг. 
Цэцэрлэгтээ өнгөрүүлсэн цаг хугацаа миний 
зохиох хувцасны загвар, мөн өөрийгөө ямар 
эд зүйлсээр хүрээлүүлэхэд нөлөөлдөг. Тэр ч бүү 
хэл ижил сонирхолтой хүмүүстэй минь ойртуулж 
дотносуулдаг. 

Хүн л болсон хойно биднийг гоо үзэсгэлэн ямар 
нэг хэмжээгээр хөглөдөг. Тийм ч болохоор 
байгальтай ойр байх, яруу найраг унших, 
хайрлаж дурлах зэргээр бид бүгд яаж хийгээд 
гоо сайхныг амтлах гэдэг. Ганц нэгээрээ үүнийг 
мэдэрч болно л доо. Гэхдээ ижил сонирхолтой 
хүмүүсийг холбож өгдөг нь бүр ч олзуурхмаар. 

Гоо үзэсгэлэнгийн ачаар бид эргэн тойрондоо 
орших ер бусын гайхамшгуудыг нээдэг. Үүнийг 
мэдэрнэ гэдэг өөрийн дотоод руу өнгийхийн 
сацуу гадаад ертөнцөд ч нэвтрэхийн нэр. Гоо 
үзэсгэлэнд дорд муу чанар өчүүхэн ч үгүй, 
амьдралд зөвхөн гэрэл гэгээ л нэмдэг. 

Дашцэрэнгийн МӨНХХИШИГ

ХҮМҮҮС БИД ЗАРИМ НЭГ ЗҮЙЛД 
ЗӨНГӨӨРӨӨ ТАТАГДАЖ, НӨГӨӨГ 

НЬ ЖИГШДЭГТ ОНЧТОЙ ШАЛТГААН 
БАЙХ Л УЧИРТАЙ. 

Орчуулсан

TURNING POINTS 2020
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эсэг түүхчийн үзэж байгаагаар Орос 
Улс 2014 онд Украин руу цэргээ 
илгээснээр Америктай Хүйтэн дайн 
эхлүүлсэн гэх. Гэвч энэ явдал сүүлийн 

жилүүдэд идэвхжээд байгаа Америк, Хятадын 
дайсагналын хажууд юу ч биш. Хэдийгээр хоёр 
их гүрэн зэвсэгт мөргөлдөөнөөс зайлсхийж 
болох ч хоёрдугаар Хүйтэн дайныг төсөөлөхөд 
л хүйтэн хөлс чийхарсан хэвээр. 

Номчирхсон судлаачид хоёрдугаар Хүйтэн 
дайныг 2016 оны арваннэгдүгээр сард болсон 
Доналд Трампын сонгуулиар эхэлсэн, эсвэл 
2018 оны нэгдүгээр сард угаалгын машин, 
нарны панел зэрэг Хятадын ихэнх бүтээгдэхүүнд 
Трамп татвар оногдуулснаар эхэлсэн гэж 
хэлж мэднэ. Харин бусад судлаач 2018 оны 
аравдугаар сарын эхээр Дэд ерөнхийлөгч Майк 
Пенс “Хятад Улс эдийн засаг, улс төр, батлан 
хамгаалахын хэрэгслүүд болон суртал ухуулга 
ашиглаж нөлөөгөө тэлдэг”-ийг шүүмжилснээр 
дайн эхлүүлсэн нь гарцаагүй хэмээн үзнэ. 

Гэвч 2019 онд Хятадын эсрэг Трампын 
засгийн тулгасан арга барилыг хоёр намын 
гол бодлого боловсруулагчид дэмжих хүртэл 
хэрэг явдал хурцдаагүй байлаа. Улмаар 
Трампын дайсагнасан үйлдэл түүний этгээд зан 
аашаар илэрч, нүд ирмэх зуур энгийн үзэгдэл 
болж хувирав. Тэр бүү хэл Ардчилсан намаас 
ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч, сенатор Элизабет 
Уаррен хүртэл Хятадтай хатуу гараар үзэхийг 
шаардаж эхэлсэн юм. 

Үүнийг дагаад олон нийтийн бодол ч 
өөрчлөгдөв. Pew Research Center байгууллагын 
судалгаагаар 2018 онд америкчуудын 47 хувь 
нь Хятадын талаар таагүй бодолтой байсан 
бол жилийн дараа 60 хувь хүрч өсчээ. Нийт 
иргэдийн ердөө 26 хувь нь л Хятадад таатай 
ханддаг аж.

2019 онд өөрчлөгдсөн өөр нэг зүйл бол 
анх нэг нэгэндээ тариф ногдуулан ана мана 
үзэлцэж байсан хоёр улсын худалдааны дайн 
(Америкийн гадаад худалдааны алдагдал, 
Хятадын оюуны өмчийн хулгайн талаарх 
маргаанууд) маш хурдтай олон зөрчил болж 
хувирлаа.

Ийнхүү агшин зуур хоёр улсын хооронд 
технологийн дайн дараах талбаруудад өрнөв. 
Нэгт, үүрэн сүлжээний Huawei компанийн 5G 
сүлжээн дэх ноёрхол хоёрт, Хятадын Шинжаан 
муж дахь исламын шашинт, үндэсний цөөнх 
уйгаруудтай зүй бусаар харьцсан асуудлаарх 
үзэл бодлын зөрчилдөөн гуравт, шинжлэх ухаан, 
технологийн салбарт өрсөлдөх их гүрнүүдийн 
сонгодог сөргөлдөөн. Мөн Хятадын Ардын 
банк ам.долларын эсрэг ханшаа сулруулснаар 
Хятадын юань, долларын хооронд ханшийн 
дайн гарах ч аюул нүүрлэлээ.

Үүнийг уншиж буй ахмадууд “Хүйтэн дайн ч 
олигтой эд биш дээ” хэмээн бодох биз. Учир нь, 
хүйтэн дайн гэхээр 1962 оны Кубын пуужингийн 
хямрал, Вьетнамаас авахуулаад Эл Сальвадорт 
болсон зэвсэгт дайн зэрэг Армагеддон (Библийн 
Шинэ гэрээнд гардаг дэлхийн төгсгөл) гэмээр 
үйл явдал төсөөлөгддөг байж мэднэ. Гэвч 
хоёрдугаар Хүйтэн дайнд төлөөллийн дайн, 
цөмийн зэвсэг ашиглаж сүрдүүлэх тактик 
оролцох албагүй. 

Учир нь, Хятад Улс цөмийн зэвсгээрээ 
Америкийн хаана нь ч хүрэхгүй, тиймээс 
тив хоорондын баллистик пуужингаас илүү 
цахим ертөнц, эсвэл сансар огторгуйд дайн 
өрнөх өндөр магадлалтай. Мөн тэд нөлөөгөө 
өргөжүүлэх тал дээр ЗХУ-аас өөр арга барилтай. 
Тэдний мөнгө дэд бүтцийн төсөл, улстөрчдийн 
халаас руу орно уу гэхээс гаднын партизан 
хөдөлгөөнд гар сунгахгүй. Тэгээд ч Хятадын 
Ерөнхийлөгч Ши Жиньпиний санаачилсан 
алдарт “Бүс ба зам” хөрөнгө оруулалтын 
санаачилга дэлхийд хувьсгал хийх зорилгогүй. 

Хэрэв хоёдугаар Хүйтэн дайн ардчилсан болоод 
ардчилсан бус дэглэмтэй хоёр улсын технологи, 
эдийн засгийн өрсөлдөөнөөс хэтэрчихгүй бол 
эерэг нөлөө нь сөргөөсөө хавь илүү. Үнэндээ 
1950, 1960-аад оны Америкийн эдийн засаг 
маш хурдтай хүчирхэгжсэн нь Хүйтэн дайны 
судалгаа хөгжлийн үр өгөөжтэй холбоотой 
байлаа.

Тухайн үед улс төрд ч эерэг нөлөө гарсан. 
Маккартизмын (Нотлох баримтгүйгээр 
буруутгах явдал, сенатор Жозеф Маккартигийн 
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онд анх худалдааны дайнаар эхэлсэн маргаан хурдтай тэлж олон олон зөрчилд хүргэв. Хоёрдугаар Хүйтэн дайн хэзээ 
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нэрээр нэрлэгдсэн) үе ард хоцорч, америкчууд 
нэг дайсантай болсноо дуу нэгтэйгээр хүлээн 
зөвшөөрснөөр дотоод хуваагдал үлэмж 
буурав. Уг явдал нь Хүйтэн дайны он жилүүдэд 
коммунизмын эсрэг дайн л улс төр, нийгмийн 
хагарлыг хамгийн ихээр бий болгодог байсныг 
бидэнд бэлхнээ хэлэх бөгөөд тэд Вьетнамыг ч 
ялж чадаагүй шүү дээ.  

Америкчууд хэрэв шинэ дайсантай болсноо 
ухаарсан ч орчин цагийн хүн бүрийн мэдэх 
дотоод хуваагдал багасахгүй л болов уу? Жишээ 
нь, нийгмийн сүлжээн дэх ширүүн үгс цөөрч, 
Конгресс дэх хоёр намын сөргөлдөөн буурах нь 
юу л бол. 

Магадгүй гаднын дайсны талаарх төсөөлөл 
улстөрчдийг квант компьютер зэрэг шинэ 
технологийн хөгжилд их хэмжээний хүчин 
чармайлт гаргахад хүргэж болно. Америкийн 
эрдэм шинжилгээг сэм тагнасан Хятадын 
тагнуулын ажиллагаа нотлогдсоноос гадна 
Цахиурын хөндий Засгийн газрыг судалгаа 
шинжилгээний салбар дахь үндэсний аюулгүй 
байдалдаа анхаарахыг хэдийн шаардаад 
эхэлжээ. Хэрэв Америк квант компьютерийн 
өрсөлдөөнд Хятадад ялагдвал бүх нууцлал үеэ 
өнгөрөөж, нэг ёсондоо гамшиг тохионо.  

Хоёрдугаар Хүйтэн дайнд Америк гарцаагүй ялна 
хэмээн итгэл дүүрэн таамаглах нь өнөөгийн 
нөхцөл байдлыг, бас нэгдүгээр Хүйтэн дайныг 
ч ташаа ойлгосон хэрэг. Ийнхүү таамаглах нь 
эрсдэлтэй. 1969 онд Америк коммунист дайснаа 
дарж авах нь ч, үймээн самуунгүйгээр ЗХУ задрах 

нь ч ойлгомжтой хэрэг байлаа. Харин Хятад 
Улс өнөөдөр ЗХУ-д байгаагүй эдийн засгийн 
том сорилтыг үүсгээд байна. ДНБ-ийг сэргээн 
тооцвол Хүйтэн дайны үеэр Зөвлөлтийн эдийн 
засаг Америкийн 44 хувьд ч хүрч байгаагүй аж. 
Гэтэл Хятад Улс ДНБ-ээрээ (ядаж нэг үзүүлэлтээр) 
2014 онд Америкийг гүйцсэн билээ (ДНБ-ийг 
худалдан авах чадварын паритет дээр үндэслэн 
тооцож, Хятадын амьдралын доогуур өртөгт 
нийцүүлэв). Мөн ЗХУ хувийн секторынхоо нөөц 
боломжийг хэзээ ч ашиглаж байгаагүй. Харин 
Хятадын хувьд өөр. Зарим салбарт, тэр дундаа 
санхүүгийн технологиороо Хятад Улс Америкийг 
хэдийн ардаа хаяад буй.

Товчхондоо, 2019 он бол 1949 он биш. Далан 
жилийн өмнө ЗХУ-ын амбицыг дарахаар Номхон 
далайн гэрээ байгуулагдаж байсан бол Хятадыг 
хазаарлах ийм явдал тохиохгүй. Миний бодлоор 
ирэх онд Солонгосын дайн дэгдэхгүй. Харин 
Трамп Хятадтай худалдааны хэлцэл хийхээр 
зөөлөрсөн ч шинэ Хүйтэн дайн улам л “хүйтэрнэ”.  

2007 онд эдийн засагч Мориз Шуларик бид 
хоёр Америк, Хятадын эдийн засгийн таатай 
харилцааг илтгэх “Chimerica” гэх нэр томъёог 
хэрэглэж байв. Өнөөдөр энэ хамтын ажиллагаа 
төгсөж, хоёрдугаар Хүйтэн дайн эхлээд байна. 
Хэрэв түүх давтагддаг бол энэ дайн эхлэхэд 
нь байсан ерөнхийлөгчөөс ч удаан үргэлжлэх 
болно. 
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ЕКСИЙН СЭТГЭЛ ТАТАМ САЙХАН ЧАНАР 
БОЛ НИЙГМЭЭС ТУЛГАН ХҮЛЭЭЛГЭСЭН 
ТОДОРХОЙЛОЛТЫГ ҮЛ ХЭРЭГСЭХЭД 
ОРШДОГ. 

Секс гэх ойлголт үгүй ирээдүйг би үе үе 
төсөөлдөг. Үүнийг этгээд хачин гэж боддог хүн 
цөөнгүй ч миний хувьд өнгөрснийг санагалзах 
мэт гайхалтай дэврүүн мэдрэмж төрүүлдэг.

Багадаа "секс" гэдэг үгтэй таарахаас өмнө 
(япон хэлэнд арзайж сарзайсан ханз үсгээр 
тэмдэглэдэг бөгөөд голдуу хоёр өөр хүйсийн 
хоорондох бэлгийн ажлыг илтгэдэг) ойлголт нь 
миний ертөнцөд огт байсангүй. Тэр үед бие минь 
намайг өдөр бүр алмайруулдаг сан. Гурав хүрээд 
өөрийнхөө дотоодод эрэл хайгуул хийснээ 
санаж байна. Ялангуяа тодорхой хэсгүүдийг 
нээн илрүүлэхэд миний доторх ус хийжүүлсэн 
ундаа болж хувираад исгэрэн шуугиж байснаа 
гэнэтхэн ор мөргүй замхарчих шиг санагдаж 
билээ. Энэ явдал надад гүн нөлөө үзүүлсэн. 
Хачирхалтай хэр нь гайхалтай нээлтээ би 
өхөөрдөм, нууцлаг сонсогдсон учир "эппи" гэх 
зохиомол үгээр нэрлэв. Бас өнөөх мэдрэмжтэй 
нийцсэн эрчим хүчний үелзэлтэй үг гэж бодсон 
нь тэр. 

Бага сургуульд элссэн эхний жил нэг манга 
сэтгүүл өөрсдийн нээлтүүдийн талаар илгээхийг 
уншигчдаасаа хүссэн захиа нийтэлсэн байв. 
Би "эппи" нээлтийнхээ талаар бичих эсэхээ 
тунгаасан ч биед минь орших (тэр хүртэл ердөө 
өөр дээрээ туршсан учраас бусад хүнд ч байж 
магадгүй) тийм гайхалтай зүйлийг одоохондоо 
томчуудад мэдүүлэх хэрэггүй гэж шийдлээ. Бие 
дэх ус хийжүүлсэн ундаа болж хувирна гэдэг 
зүүдэнд ч оромгүй явдал тул хүмүүс надад 
итгэхгүй биз. Харин том болоод судлаач болж, 
энэхүү гайхамшигтай нээлтийг хорвоо дэлхийд 
таниулна гэж бодсон. Тухайн үед би арьсны гадна, 
дотор талын хэсэг адилхан агаад хязгааргүй гэж 
итгэдэг байв. Миний биеийн доторх цаглашгүй 
ертөнц эгээ л хорвоогийн хязгаар мэт нууцлаг 
байлаа. Хүн бүр хөтлөлцөн гүйж, өөрсдийн бие 
дэх ертөнцийг нээн илрүүлэх өдрийг төсөөлөн, 
мөрөөдөлдөө умбадаг сан.

Гэвч 10 настай байхад мөрөөдөл минь сүйдлээ. 

Насанд хүрэгчдэд зориулсан сэтгүүл эротик 
явдлуудаа хуваалцахыг уншигчдадаа уриалсан 
нийтлэлтэй таарсан нь тэр. Ангийнхаа охины 
гар хангалга хийхийг харсан нэгэн хөвгүүний 
яриа тэнд байлаа. Үүнийг олж уншсан нь 
намайг хэд хэдэн янзын цочролд оруулав. 
Хамгийн эхнийх нь "эппи"-д маань хэдийн нэг 
хачин нэр өгч орхижээ. Өнөөх хөвгүүн ахлах 
сургуулийн ангийнхаа охины талаар бичихдээ 
сэтгэл хөдлөм гайхалтай үйлийг хийж буйг нь 
хүндэтгэсэн маягаар биш, харин ёс журамгүй, 
завхай зайдан, булай үйлдэл мэтээр хандсан 
байв. Гэнэтхэн л тэр бүхнээс ичих сэтгэл төрсөн 
төдийгүй юу юунаас илүү гунигтай санагдлаа. 

Энэ явдлаас хойш дэлхий ертөнц надад бэлгийн 
үйл хийгээд түүнийг нэрлэсэн үгийн талаар 
элдэв янзаар заах болов. Өөрийн доторх хэлбэр 
хийцгүй үнэт эрдэнэсийг хайх аяллаа төгсгөж, 
арьсны гадна, дотор талын хэсэг адилхан гэж 
итгэхээ болилоо. Сексийн мөн чанарыг хэдэн 
мянган жилийн өмнө тодорхойлчихсон мэт 
мэдрэгдсэн. Тогтсон хэвшлийг дагаж, сексийг 
хүн бүртэй адилхан янзаар авахыг тушаасан 
аварга том, үл үзэгдэх лүндэнг сонсож эхэллээ. 

Хүүхэд байхдаа би адилхан хувь заяатай төгссөн 
бас нэгэн оргилуун мөрөөдөлтэй байв. Үлгэр 
домогт гардаг төсөөллийн амьтдыг хайрлаж, 
өөрийгөө тэдэнтэй бэлгийн харилцаанд орж 
буйгаар төсөөлнө. Гэтэл их сургуулийн оюутан 
байх үед минь хүмүүс анимэ киноны эрэгтэй 
дүртэй секс хийж буй охины тухай порног 
шоолохтой таарлаа. Хүн бүр охиныг элэглэж 
байв. Энэ бол хайр биш, ердөө л өрөвдөлтэй 
гар хангалга, гаж, солиотой, хийсвэр зүйл гэж 
тэд мэтгэсэн.

Би аварга том, үл үзэгдэх тушаалыг сөрж 
чадахгүй байлаа. Тэр хоолой хаа сайгүй, ямагт 
сонсогдоно. Хоосон мөрөөдөхөө больж, эгэл 
жирийн хүнтэй зохих ёсны бэлгийн харилцаанд 
ор! Хөвгүүдийн хайрыг татдаг гэнэн цайлган 
онгон охин шиг аашил! Зөвхөн хайртай хүндээ 
өврөө нээдэг сайн охин бай! Тэгээд үр удмаа 
үлдээ!

Ингээд миний оюун бодол унтарсан байж 
мэдэх ч бичиж буй зохиолуудын минь дүрүүд 

БИДНИЙ СЕКСИЙН 
АМЬДРАЛЫН ИРЭЭДҮЙ
Дэлхийн анхны хиймэл оюун ухаант секс робот болох Хармониг энэ жилээс хэрэглэгчдэд хүргэж эхэллээ.

САЯАКА МУРАТА

С

САЯАКА МУРАТА
Үргэлжилсэн үгийн зохиолч, 

Японы уран зохиолын 
хамгийн нэр хүндтэй 

шагнал Акутагавагийн 
шагналыг хүртсэн "Нэрийн 

дэлгүүрийн эмэгтэй" 
бүтээлийг туурвижээ. 

Түүний эсээг Жинни Таплей 
Такэмори япон хэлнээс 

хөрвүүллээ.
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этгээд хачин сорилтуудтай учирсаар байлаа. 
Тэд дэлхийтэй секс хийж, эсвэл хэзээ ч секс 
хийхгүй гэх амлалт дээр тулгуурлан гэрлэж, үгүй 
бол ямар ч сексгүй ертөнцийг бүтээгээд тэндээ 
амьдардаг.

"Саяака, чи залуу хүн учраас иймэрхүү юм бичиж 
байгаа юм. Харин жинхэнэ амтыг нь авсан 
цагтаа энэ төрлийн зохиол бичихээ болино 
гэдэгт чинь итгэлтэй байна. Чи юм мэдэхгүй, 
залуухан хэвээрээ байна" гэж хоёр ч япон 
эмэгтэй нэлээд бухимдсан янзтай надад хэлсэн 
удаатай. Тэд хоёул 50 гарч яваа улс байсан. 

"Аймшигтай юм. Энэ зохиолыг бичсэн чинь нэг 
хэрэг. Гэтэл энэ ертөнцөөс секс гээч үнэхээр 
алга болчихвол чи яах вэ?" Энэ бол нэгэн 
эрэгтэйн хэлсэн үг. Бас иймэрхүү үгсийг сонсдог: 
"Чи хорвоо ертөнцийг үзэн яддаг учраас ийм юм 
бичдэг, тийм үү?", "Жаахан байхад чинь нэг юм 
тохиолдож дээ?"

Тэгэхэд л би ойлгож ухаарсан юм. Маш олон 
хүн, маш олон шалтгаанаар айж бэргэжээ. 
Тогтсон үзэл хандлагаа ахин дахин бататгаж, 
ойлгох боломжгүй зүйлсийн тухай өөрсдийнх 
нь ойлгохоор бичсэн зохиолуудыг шаардсаар 
байдаг нь ийм учиртай. Энэ бүх хугацаанд 
намайг тарчлаасаар ирсэн үл үзэгдэх тушаалын 
ард яг л над шиг өөрчлөлтөөс айсан, тунгаан 
бодох чадваргүй, айж түгшсэн хүмүүс зогсож 

байжээ. Миний мэдэрч асан дарамт бурхны 
илгээсэн эд биш болохыг ухамсарлах мөчид 
"секс" гэдэг үг чөлөөлөгдөх цагаа эртнээс 
хүлээсэн аятай торны цаанаас гарч ирсэн билээ. 
Энэ үг дуу хоолойг минь цуурайтуулж чадах 
өөр утгатай болж эхэлсэн. "Эппи"-гийн адилаар 
гагцхүү надад өмчлөгдөж, зөвхөн миний ойлгох 
учиртай утгыг шингээжээ. Хүүхэд насны минь 
мөрөөдөл хачирхалтай байдлаар биелсэнийг 
би ухаарлаа. Би нэгэн цагт мөрөөдөж асан, 
эрэл хайгуул өнө мөнх үргэлжилдэг, нууцлаг 
ертөнцийнхөө голд зогсож байв. Анхнаасаа 
тэнд байсан хэр нь хуурмаг дуу хоолой, бусдын 
итгэл үнэмшилд төөрөн будилжээ. 

Нэг зуу, эсвэл нэг мянган жилийн дараа хүмүүс 
хослон амьдрахаа больсон байж магад. Эсвэл 
"секс" гэдэг үг арилан замхарч, хүмүүс бид үг 
хэлээр хязгаарлагдаагүй нөхцөлд өөрсдийгөө 
дахин нээн илрүүлэх биз. Хүмүүс гээч хачин 
жигтэй бодгалиуд. Бид ирээдүйд хэрхэн 
өөрчлөгдөхөө огт мэдэхгүй нь надад сэтгэл 
татам сайхан санагддаг. Гэсэн ч биесийн 
маань доторх өөр ертөнцийн чанад оршдог, 
арьсны гүнд хязгааргүйгээр тэлдэг, үл таних 
гайхамшгийг ахин дахин нээн илрүүлсээр байна 
гэдэгт би итгэдэг.

Баярсайханы ЭГШИГЛЭН

НЭГ ЗУУ, ЭСВЭЛ НЭГ МЯНГАН 
ЖИЛИЙН ДАРАА ХҮМҮҮС ХОСЛОН 

АМЬДРАХАА БОЛЬСОН БАЙЖ 
МАГАД. ЭСВЭЛ "СЕКС" ГЭДЭГ ҮГ 
АРИЛАН ЗАМХАРЧ, ХҮМҮҮС БИД 
ҮГ ХЭЛЭЭР ХЯЗГААРЛАГДААГҮЙ 
НӨХЦӨЛД ӨӨРСДИЙГӨӨ ДАХИН 

НЭЭН ИЛРҮҮЛЭХ БИЗ.

БИДНИЙ СЕКСИЙН 
АМЬДРАЛЫН ИРЭЭДҮЙ

Орчуулсан
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ийгэм дэх цөхрөл болоод тэгш 
бус байдалтай тэмцэхийн тулд 
иргэдийн оролцоог сайжруулж, орон 

нутгийнханд эрх мэдлийг олгох хэрэгтэй.

Хүмүүс аз жаргалгүй байгааг өнөөдөр 
Трамп, Брексит болон шар хувцастнуудын 
жагсаалын самбаруудаас харж болно. Үүний 
цаад шалтгаан нь ихэвчлэн даяарчлал, 
технологийн үсрэнгүй хөгжилд байдаг.

Энэ бүх өөрчлөлт нийгэмд үнэлж баршгүй 
их ач тус өгсөн ч үр өгөөж нь тэгш бус 
хуваарилагдсаар өдийг хүрлээ. Лондон 
зэрэг хотод олон улсын санхүүгийн төвд 

ажилладаг хөрөнгө оруулалтын эмэгтэй 
менежер л гэхэд дэлхийн аль ч өнцөг рүү 
агшин зуур гүйлгээ хийдэгтэйгээ дүйцэхүйц 
хэмжээний цалин авдаг. Гэтэл даяарчлалын 
нөлөөнөөс болж хөдөө тосгоны ганц 
үйлдвэр хаагдахад хүрч иргэдийн амьдрал 
тартагтаа тулж байна. Хэцүүхэн байдалд 
байгаа, байсаар ирсэн тус бүлгийг улс орны 
ажилгүйдлийн түвшин бага гэх мэт эерэг 
үзүүлэлтээр халхалж байна.  

Орон нутгийн иргэд ажлаа алдаж байгаа 
нь ердөө л эхлэл. Эдийн засгийн боломж 
алсран холдоход нийгэм задарч эхэлдэг. 

БИДНИЙ ИРЭЭДҮЙ ИРГЭД 
БИДНЭЭС ХАМААРНА 
Хөгжингүй орнуудын ажилгүйдлийн түвшин түүхэн доод хэмжээндээ байна. Гэвч эсэргүүцлийн хөдөлгөөнүүд гарсаар 
байгаа нь олон хүн ирээдүйгээ гутранги харж буйг илтгэнэ. 

РАГУРАМ Г.РАЖАН

РАГУРАМ Г.РАЖАН
Чикогийн Бизнесийн Их 
сургуулийн профессор, 

“Гуравдагч тулгуур: Улс 
орон болон зах зээлүүд 

коммунитиг хэрхэн 
ардаа үлдээж буй” номын 

зохиогч. Тэрбээр 2003-
2006 онд ОУВС-ийн ахлах 

эдийн засагч, 2013-2016 
онд Энэтхэгийн Төв 

Банкны Ерөнхийлөгчөөр 
ажиллаж байв.
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Ийнхүү гэрлэлт багасаж, гэр бүл салалт ихсэж 
улмаар ганц бие хүмүүс нэмэгдэнэ. Цөхрөл гэдэг 
араасаа архи, мансууруулах бодис, заримдаа 
гэмт хэрэг ч дагуулах явдал бий. Доройтож буй 
бүлгүүд сургууль, коллеж зэрэг орон нутгийнхаа 
институцийг дэмжиж чадахаа байдаг. Ийнхүү 
боловсролын институци муудсанаар тухайн 
нутаг орон ажилгүй иргэдээ шинэ чадвар 
эзэмшихэд нь тусалж чадахаа байна. Сайн 
сургууль үгүй бол залуусын ирээдүй бүрхэг. 
Энэ үед арга чаргатай нэг нь үр хүүхдээ аваад 
амьдрахад илүү таатай газар луу нүүдэг. Ингээд 
чадалтай нь явсны дараа үлдэж буй хэсгийн 
амьдрал улам л дордох аж.

Тэгвэл юу хийх вэ? Эвлэлдэн нэгдэх 
санаачилгагүй бүлгийг өөрчлөхөд нэн бэрх. Бүс 
нутгийн худалдаа наймаа өссөнөөр компаниуд 
нийгмийн бүлгээс захирах эрх мэдлийг 
салгахаар засгийн газрыг лоббидно, илүү чөлөөт 
худалдааны бүс бий болгохоор эрмэлзэнэ. 
Үүнтэй адил сүүлийн арав хориод жил гадаад 
худалдаа ихсэхтэй зэрэгцээд Европын холбоо 
гэх мэт олон улсын байгууллагууд хэмжээлшгүй 
эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж гишүүн 
улсуудынхаа дунд бизнесийн таатай орчин 
бүрдүүлэхээр оролдож байна. Гэвч олон улсын 
байгууллага болон засгийн газруудад доройтсон 
бүлгүүдийг хэрхэн идэвхжүүлэх талаар үр дүнтэй 
бодлогын хэрэгсэл, өөрсдийн гэсэн туршлага 
алга. Зээлийн хүүг улс даяар буурууллаа ч гэмт 
хэргээс болж бизнесүүд дайждаг хөдөө тосгодын 
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхгүй.

Байршлаас хамаарсан татварын урамшууллын 
систем ажилгүйдэл ихтэй газар хэрэгтэй 
ажлын байр бий болгодоггүй. Нью-Йорк хот 
дахь орон нутгийн удирдагчид Лонг Айлендад 
шинээр баригдах Амазон компанийн төв 
оффисын зөвшөөрлийг өгөөгүй юм. Хэрэв уг 
оффис байгуулагдсан бол жилийн 150 мянган 
ам.долларын дундаж цалинтай 25 мянган ажлын 
байр бий болох байв. Гэвч оршин суугчдын 
цөөхөн хувь нь л эдгээр ажилд орох байснаас 
гадна чадварлаг ажилтнууд шилжин ирснээр 
үл хөдлөх хөрөнгийн татвар болон түрээсийн 
үнийг өсгөж, уугуул оршин суугчдыг нүүхэд 
хүргэж болзошгүй байв. 

Дээрээс доош чиглэсэн бодлогод найдалгүй, 
газар орныг доороос нь эхэлж шинэчлэх 
учиртай. Мөн өөрсдийн өсөлтдөө тулгуурлаж 
хөгжингүй орнуудын эдийн засгийг улс 
үндэстнийхээ хөгжилтэй уялдуулах хэрэгтэй. 
Ингээд энэхүү таван гол хүчин зүйлийг задалъя: 
Манлайлал, оролцоо, эрх мэдэл олголт, 
санхүүжилт, дэд бүтэц.                

ОРОН НУТГИЙН МАНЛАЙЛАЛД ХҮРЭХ 
ЗАМАА ЗАС 

1980-аад оны сүүлээр Чикагогийн Лоуэр Вест 

Сайт дахь Пилсен дүүрэг дайны талбар байлаа. 
Төв зам дагуу гурван км газар 21 дээрмийн 

бүлэглэл буудалцаж олон хүний амь үрэгдэж 
байв. Пилсенд итгэл найдварын өчүүхэн ч 
болов оч асаахын тулд гэмт хэргийг бууруулах 
шаардлагатай байлаа, гэвч хэн эхлүүлэх билээ? 

Нутгийнхан буюу удирдах албан тушаалтнууд, 
багш нар, бизнес эрхлэгчид болон иргэдийг 
нэг дээвэр дор цуглуулж хамтдаа өөрчлөлтийг 
хийх удирдагч доройтсон газар бүр үгүйлэгддэг. 
Тэднийг олох амаргүй байдгийн учир нь 

идэвхгүй манлайллаас болоод чадварлаг хүмүүс 
дайжчихдагт байна.  

Харин Пилсенд ард иргэдийн цөхрөлөөс шинэ 
манлайлал төрөн гарчээ. 1988 онд Католик 
сүмийн замын эсрэг талд нэг залуу буудуулав. 
Энэ үед ширээт лам “Энэ бүх увайгүй явдлыг хэн 
нэгний асуудал гэж хэр удаан харах”-ыг цугласан 
олноос асуув. Улмаар залуус нэгдэж “Сэхээрэл 
төлөвлөгөө” гэх ТББ-ыг байгуулж, удирдагчаар 
нь Раул Раемундо гэх залууг сонгосон нь 30 
жилийн дараа ч ажлаа үргэлжлүүлэн хийсээр 
байна.  

Чадварлаг иргэдийг уугуул нутагт нь буцааж, 
удирдагч төрүүлэхүйц боловсон хүчнийг 
бэлтгэх бүтээлч арга зам бидэнд хэрэгтэй байна. 
Жишээлбэл, ажилгүйдэл ихтэй газраа буцаж 
очвол оюутнуудыг их сургуулийн сургалтын 
төлбөрийн зээлээс нь чөлөөлснөөр дээд 
боловсрол нь төрсөн нутгаасаа оргон зайлах 
тасалбар бус, шинэ чадварыг нутагшуулахад 
чиглэх бус уу?

ОРОЛЦОО САЙТАЙ ГАЗАР ХҮЧТЭЙ 
БАЙДАГ

Гэмт хэрэгтнүүд цугладаг архины мухлагийг 
хаалгахаар Чикагогийн согтууруулах ундааны 
зөвшөөрлийг олгодог газрыг лоббидов. 
Пилсен уг үйл хэрэгт манлайлж, бусдыгаа татан 
оролцуулсан юм. Тэд энэхүү явдлын тохироог 
бүрдүүлэхийн тулд тэндэхийн бизнесүүдийг 
хамруулжээ. Мөн гэмт хэргийг цагдаад 
мэдэгдэхдээ бүлгээрээ байхыг хөршүүддээ 
зөвлөж, ингэснээр гэмт бүлэглэлүүд ганц хоёр 
мэдээлэгчийг онилж, гудамжинд шөнө дөлөөр 
заналхийлж чадахгүй болох аж. Ийнхүү Пилсен 
гэмт хэргийг шахан зайлуулмагц, зөрөөд 
бизнесүүд шахцалдан орж ирлээ. Өнөөдөр 
Пилсен дүүрэг баян чинээлэг биш ч иргэдийн 
амьдрал сайн, илүү аюулгүй газар нутаг болж, 
хүүхдүүдийн ирээдүй ч улам гэрэлтэй болж 
байна. 

Нийгмийн сүлжээний ачаар туслахад бэлэн 
сайн дурынхнаас татан оролцуулахад хялбар 
болжээ. Үр дүнд нь оролцоо сайтай энэхүү 
газар мэдээллийн технологи ашиглан албан 
тушаалтнуудыг хянаж, авилга болон залхуу 
хойрго байдлыг бууруулж болох нь. 

 

ЭРХ МЭДЭЛТЭЙ ЦУГ ӨМЧЛӨЛ ИРДЭГ

Яагаад нийгмийн бүлгийг тэргүүлж буй улс аль 
архины мухлагт зөвшөөрөл өгч, эсвэл ямар дүрэм 
журам, татварын урамшууллаар аль бизнесийг 
дэмжихээ сонгож болохгүй гэж? Эрх мэдэлтэй 
бүлэг өөрсдөдөө хэрэгтэй бизнесийг олж 
чадна. Үүнээс гадна мэдээллийн технологийн 
тусламжтайгаар компаниуд ялгаатай бүс нутгийн 

Баасандаваагийн БИЛЭГТ

ОРОН НУТГИЙН ИРГЭД 
АЖЛАА АЛДАЖ БАЙГАА НЬ 
ЕРДӨӨ Л ЭХЛЭЛ. ЭДИЙН 

ЗАСГИЙН БОЛОМЖ АЛСРАН 
ХОЛДОХОД НИЙГЭМ ЗАДАРЧ 
ЭХЭЛДЭГ. ИЙНХҮҮ ГЭРЛЭЛТ 
БАГАСАЖ, ГЭР БҮЛ САЛАЛТ 
ИХСЭЖ УЛМААР ГАНЦ БИЕ 

ХҮМҮҮС НЭМЭГДЭНЭ. 
ЦӨХРӨЛ ГЭДЭГ АРААСАА 

АРХИ, МАНСУУРУУЛАХ БОДИС, 
ЗАРИМДАА ГЭМТ ХЭРЭГ Ч 

ДАГУУЛАХ ЯВДАЛ БИЙ.
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хууль журмаас үүсэх зардал, татварыг хамгийн 
бага байхаар зохицуулах боломжтой. 

Орон нутагт эрх мэдэл олгох гэдэг огт бүтэшгүй 
ажил биш. Швейцарт л гэхэд иргэд нь 
үндэснийхээ гурван өөр хэлээр ярьдагаас гадна 
тэндэхийн хүн амын дөрөвний нэг нь гадаадад 
төрдөг. Тоймгүй олон шийдвэр “Нийцүүлэх 
зарчим” (subsidiarity) дээр үндэслэж, төв 
удирдлагаас эхлэн захиргааны дэд хэсэг, эсвэл 
кантон, бүр цаашлаад орон нутгийн гурван 
мянган захиргааг дамжина. Ийнхүү захиргааны 
шийдвэрүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж чадах 
хамгийн доод түвшин хүртэл явна. Жишээ 
нь, Швейцарын Засгийн газар технологийн 

институцийг, кантон ахлах сургуулийг, 
орон нутгийн захиргаа бага сургууль болон 
цэцэрлэгээ хариуцдаг.

Гэвч төвлөрлийг сааруулаад, иргэдийн оролцоог 
сайжруулаад бүхнийг шийдчихгүй. Швейцарийн 
Засгийн газар заримдаа орон нутаг дахь 
цөөнхийн эсрэг тогтоол гаргадаг, тэдний 
гаргасан шийдвэр олон нийтэд сайн хүрдэггүй. 
Гэвч ноцтой алдаа гарахаас сэргийлсэн 
хяналт-тэнцлийн хууль гэж бий. Үүнээс гадна 
бүлэгт шийдвэр гаргах, алдах эрх олгох нь тэд 
цаашдаа хичээх хөшүүрэг болж, шийдвэрүүдэд 
өөриймсөг хандахад нь нөлөөлдөг.

БУЦААЖ ШААРДАХГҮЙ 
САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ

Эдийн засаг нь агшиж буй газар татвар нэмэх 
боломж хязгаарлагдмал байдаг талтай. Тиймээс 
орон нутгийн захиргаа, эсвэл тухайн улсын 
Засгийн газар, нэг бол сайн дурын санхүүгийн 
хандиваар орон нутгийн төслийг санхүүжүүлдэг.

Нутаг орон сэргэснээр өмч хөрөнгө улам 
өндрөөр үнэлэгдэж, хэрэв өмчлөлөө хадгалж 
чадвал санхүүжилтээ үргэлжлүүлэн авна. 
1990 онд Данийн Копенхаген хот өөрсдийн 
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дижитал холболт. Энэ бүх шинэ дэд бүтэц 
тухайн газрыг орвонгоор нь өөрчилж чаддаг. 
Заримдаа үл ялиг засвараар л хуучин зам, 
барилгаа өөд нь татаад авчихаж болдог. Хойд 
Пеннсилваниагийн хоёр каунтигийн дунд 
байрлах дүүргийн иргэдээс авсан судалгаагаар 
тохиромжтой ажлын ердөө 12 хувь нь л нэг 
цагийн дотор автобусаар очих боломжтой 
газар байдаг аж. Тэгсэн хэр нь эдгээр ажлын 73 
хувь нь автобусны зогсоолоос 15 минут алхах 
зайд байршилтай. Учир нь, тэндэхийн ихэнх 
тээврийн систем нь иргэдийг хаашаа зорчихоос 
үл хамааран эхлээд төв зогсоолд хүргэдэг аж. 
Уг нь орон сууцны хорооллууд, ажлын хооронд 
шууд явдаг автобусны чиглэл байснаар цалин 
багатай ажилчдын цагийг хэмнэнэ. Ингэж цагаа 
хэмнэснээр иргэд ажлынхаа хажуугаар гэр 
орны ажлаа ч амжуулна. Энэ мэт орон нутгийн 
нийтийн тээврийг сайжруулах үйл хэрэгт 
иргэдийн санал хүсэлт нэн чухал. 

Эв санаа нэг байх нь бүлэгт ус агаар мэт 
чухал. Орон орны иргэд популизм тогтсон 
соёлыг нь бүдэгрүүлэх вий хэмээн айж, хуучин 
уламжлал руугаа буцаж, цагаачлалыг хянахад 
хүрч байна. Үндэстэн даяараа нэг ижил болох 
боломжгүй зүйл рүү тэмүүлэхийн оронд бүс 
нутаг дахь соёлоо хүлээн зөвшөөрөх нь өөр 
нэгэн гарц. Зарим нь нэг соёлтой байхыг, бусад 
нь ялгаатай соёлуудтай байхыг сонгоно. Аль ч 
сонголтыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Гэхдээ зөвхөн 
улс үндэстнээрээ эрхэмлэх нэгдсэн үнэ цэнэтэй, 
хэнийг ч санаатай орхигдуулаагүй цагт л. 
Тиймээс засгийн газрууд ялгаварлалын эсрэг 
хуулийг мөрдүүлж, шинэ соёл бүрдсэн газрыг 
хуваагдахаас сэргийлэх боломжтой. 

Улс төрийн хуваагдалд орсон нийслэл хотуудаас 
шийдэл нэхэхийн оронд тухайн өөрөө 
удирдах байгууллагад нь эрх барих мэдлийг 
олгох хэрэгтэй. Энэ нь магадгүй технологийн 
өөрчлөлт, глобалчлалыг бүгдэд ээлтэй болгох 
арга зам ч байж мэднэ. 

өмчлөлийн газраа хувийн хэвшилд зарж, 
мөнгөөр нь метро барьж байв. Ингэснээр шинэ 
метроны ойролцоох, тэдний нэмж зараагүй 
(зарчихаж болох л байсан) газрын үнэ өссөн 
билээ. 

ДЭД БҮТЭЦ: ДАХИН БОД, ДАХИН 
СЭРГЭЭ

Хотын төвийн засаж янзалсан барилгууд, 
алхаад хүрчих эрэг дагуух байшингууд, 
шинэ паркууд, шинэхэн замууд, сайжруулсан 

ЭВ САНАА НЭГ БАЙХ НЬ БҮЛЭГТ 
УС АГААР МЭТ ЧУХАЛ. ОРОН ОРНЫ 

ИРГЭД ПОПУЛИЗМ ТОГТСОН 
СОЁЛЫГ НЬ БҮДЭГРҮҮЛЭХ ВИЙ 

ХЭМЭЭН АЙЖ, ХУУЧИН УЛАМЖЛАЛ 
РУУГАА БУЦАЖ, ЦАГААЧЛАЛЫГ 

ХЯНАХАД ХҮРЧ БАЙНА. 
ҮНДЭСТЭН ДАЯАРАА НЭГ ИЖИЛ 
БОЛОХ БОЛОМЖГҮЙ ЗҮЙЛ РҮҮ 

ТЭМҮҮЛЭХИЙН ОРОНД БҮС НУТАГ 
ДАХЬ СОЁЛОО ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ 

НЬ ӨӨР НЭГЭН ГАРЦ. 
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НЭГДҮГЭЭР САР 
МАЛАЙЗ, НЭГДҮГЭЭР САРЫН 1 
Ерөнхий сайд Махатир Мохамад нэгдмэл, аж 
үйлдвэржсэн, биеэ даасан Малайз Улс 2020 онд 
ямар байх тухай төсөөллөө тэртээх 1991 онд 
танилцуулж байлаа. Тэтгэвэртээ гараад байсан 
тэрбээр өнгөрсөн жил улстөрд эргэн ирж, 
сонгуулиар үнэмлэхүй ялалт байгуулан Ерөнхий 
сайдын албандаа эргэн орсон юм. Өдгөө 94 
настай Махатир Мохамад “Вавасан 2020” хэмээн 
нэрлэсэн төсөөлөл нь бодит байдалд хэрхэн 

хэрэгжсэнийг шүүх онцгой ажилтай нүүр тулаад 
байна.  

АНУ, НЭГДҮГЭЭР САРЫН 1
Pivot! Эрин дамжсан хит цуврал “Friends” энэ оны 
нэгдүгээр сараас эхлэн “Netflix”-ээс гарч байна. 
Энэхүү цувралд хайртай үзэгчид хуучин DVD-
гээ сэргээн ашиглах, эсвэл тавдугаар сар хүртэл 
хүлээхээс аргагүй болов. Учир нь, тавдугаар сард 
“Warner Media”-гийн шинэ стриминг үйлчилгээ 
болох “HBO Max”-д “Friends” цуврал тавигдах аж. 

ХОЁРДУГААР САР 
ӨМНӨД АФРИКИЙН БҮГД НАЙРАМДАХ 
УЛС, ХОЁРДУГААР САРЫН 7 

Бүх цаг үеийн хамгийн агуу теннисчид хэмээгдэх 
Рожер Федэрэр, Рафаэл Надал нар Кэйп таун 
хотод хандивын тэмцээн хийж, үзэгчдийнхээ 
тоогоор дэлхийн рекорд тогтоохыг зорьж буй. 
Хоёр титан мэргэжлийн тэмцээнд 40 удаа таарч 
тоглосноос Надал олон ялалт авч байв. Тус 
тэмцээнээс олсон нийт ашиг “Рожер Федэрэр 

2020 ОНД ДЭЛХИЙД БОЛОХ СОНИРХОЛТОЙ 
АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮЙЛ ЯВДЛУУД 
Энэ жил юу хийж, хаашаа аялах вэ гэдгээ төлөвлөж буй танд Брюсселийн цэцгэн хивс, Токиогийн зуны олимп, 
Мэйфлауэрийн аяллын 400 жилийн ой хүртэлх сонирхолтой, онцлог арга хэмжээг сонирхуулъя. 

МАША ГОНЧАРОВА 
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сан”-гийн хүүхдийн төлөөх сайн үйлсийн ажилд 
зарцуулагдана. 

ГУРАВДУГААР САР 

ФРАНЦ, ГУРАВДУГААР САРЫН 17
“Парисын дарсны цом” тэмцээн анх удаа 
болох гэж байна. Энэхүү тэмцээн нь гурван 
гол шалгууртай. Чанар, үнэ цэнэ, савлагаа. 
Хөөрөгдсөн үнэтэй энэ зах зээлд шүүгчид чухам 
үнэн сонголт хийнэ гэдэг хэцүү даваа болох нь 
дамжиггүй. 

ДӨРӨВДҮГЭЭР САР 

ИСПАНИ, ДӨРӨВДҮГЭЭР САРЫН 23-26 

Тэртээх 1911 онд байгуулагдсан “Fédération 
Cynologique Internationale”-ийн Ерөнхий 
ассамблейн нэрийн дор Испанийн рояль 
нохдын нийгэмлэгээс зохион байгуулдаг 
“Дэлхийн нохдын шоу” Испанийн “Feria de 
Madrid” үзэсгэлэнгийн танхимд болох гэж байна. 
2018 онд Амстердамд зохиогдсон тэмцээнд 30 
мянган нохой оролцож байсан бол энэ удаа 
хамаагүй олон оролцогч бүртгүүлжээ. 

ВЬЕТНАМ, ДӨРӨВДҮГЭЭР САРЫН 3-5 

“Формула 1” уралдаан хүрээгээ тэлсээр, энэ 
жил дэлхийн цомын тэмцээн анх удаа Ханойд 
зохиогдох гэж байна. 300 мянга гаруй фанат 
цугларах тооцоо гараад буй Ханойн дэлхийн 
цом түүхэн дэх хамгийн урт шулуун замын нэг 
байх нь. Уралдааны машинууд дээд тал нь 208 
миль/цаг хурд авах боломжтой. 

ТАВДУГААР САР 
ИХ БРИТАНИ, ТАВДУГААР САРЫН 19 

Английн өнөө цагийн хамгийн нөлөө бүхий 
фигуратив зураач Линетт Йиадом-Боакегийн 
томоохон хэмжээний бие даасан үзэсгэлэн Тейт 
Британи галерэйд нээлтээ хийх нь. 2016 онд 
анх Вашингтоны Эмэгтэй зураачдын үндэсний 
музейгээс санаачлан эхлүүлсэн #5WomenArtist 
төслийн үргэлжлэл болж Тейт Британи галерей 
таван эмэгтэй зураачийн бие даасан үзэсгэлэнг 
зохион байгуулахаар шийдсэний эхлэл нь энэ. 
Энэхүү төсөл хүмүүсээс маш энгийн асуулт тавьж 
буй: Та таван эмэгтэй зураач нэрлэж чадах уу? 

ЗУРГААДУГААР САР
КОЛУМБИ, АРГЕНТИН, ЗУРГААДУГААР 
САРЫН 12-ДОЛООДУГААР САРЫН 12
Копа Америк хөлбөмбөгийн тэмцээн Колумби, 
Аргентин хоёр улсад зохион байгуулдах нь. 
Нэгээс илүү оронд зохион байгуулж буй анхны 
тохиолдол энэ биш. Үүнээс үүдэж зарим баг 
тэмцээнээс тэмцээний хооронд зургаан цаг 
гаруй нисэх бөгөөд бэлтгэл хангах, амрах цаг нь 
хумигдаж, цаг агаарын тогтворгүй нөхцлүүдэд 
тоглож таарах болоод байна. 

ДОЛООДУГААР САР 
ШИНЭ ЗЕЛАНД, ДОЛООДУГААР 
САРЫН 20
Шинэ Зеланд жилд албан ёсоор хүлээж авах 
цагаач иргэдийн квот 1000 байсныг 1500 болгож 
нэмэхээр болов. Гэсэн ч хөрш Австралийн 
хүлээж авч буйгаас хоёр дахин бага тоо. НҮБ-ын 
Цагаачлалын албаны мэдээлснээр цагаачлал 
хүссэн иргэдийн тоо түүхэн дээд хэмжээнд 
хүрсэн нь дээрх шийдвэрт нөлөөлжээ. 

АНУ, ДОЛООДУГААР САРЫН 
17-НАЙМДУГААР САРЫН 5 
Ангараг гараг дахь Жезеро тогооны бүсэд хүрэх 
“Марс 2020” төслийн хөлөг Флоридагийн Кейп 
Канаверал эргээс хөөрнө. Уг хөлөг Улаан нүдэн 
гараг дээр амьдрал үүсэх боломжтой эсэхийг 
судалж, агаар мандлаас нь хүчилтөрөгч бий 
болгох боломжтой эсэхийг турших юм. Хөлөг 
тэнд дор хаяж Ангараг гарагийн нэг жил буюу 
дэлхийн тооллоор 687 хоног ажиллах ажээ. 

Жамъян-Очирын ТЭГШЖАРГАЛОрчуулсан

TURNING POINTS 2020
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ЯПОН, ДОЛООДУГААР САРЫН 
24-НАЙМДУГААР САРЫН 9 
Токио хот 1964 оноос хойш анх удаагаа Зуны 
олимпын наадмыг зохион байгуулах гэж байна. 
Ингэснээр Токио Зуны олимпыг хоёр дахь 
удаагаа зохиож буй Азийн анхны хот болох 
нь. Ихэнх спортын арга хэмжээ хоёр бүсэд 
зохиогдох бөгөөд нэг нь “Heritage Zone” буюу 
1964 оны олимпоор ашигласан барилгуудыг 
сэргээн засварласан бүс, нөгөө нь “Tokyo Bay 
Zone” буюу инновацилаг орчин үеийн бүтээн 
байгуулалтын жишээ болсон шинэ бүс юм. 

НАЙМДУГААР САР 

БЕЛЬГИ, НАЙМДУГААР САРЫН 13-16
Зуны улиралд Брюсселийн төв талбайд 
“Цэцгэн хивс” (Tapis de Fleurs) дэлгэн, зорин 
очсон жуулчдад мандарваа, хайтан тэргүүт 
цэцэгсийг үнэрлэж, үзэж баясах боломж олгодог 
билээ. Чимэглэгч, дизайнер, тохижилтын 
архитекторуудаас бүрдсэн баг тусгай сэдвийн 
дагуу 75 метр урт зураг зурна. Тэр зургийн дагуу 
100 гаруй сайн дурын цэцэгчин найман цагийн 
турш “цэцгэн хивс” нэхдэг аж. 

ЕСДҮГЭЭР САР 
ЕВРОП, АНУ, ЕСДҮГЭЭР САРЫН 16
1620 онд Англиас Америкийн газар нутаг 
дээр дүрвэн ирсэн пилгримчүүд буюу цагаан 
арьстнууд одоогийн Массачусетс хүрсэн 
Мэйфлауэрийн аяллын 400 жилийн ой 
тохиож байна. Үүнийг угтан АНУ, Их Британи, 
Голланд дахь уугуул америк удирдагчид 
нэгдэж, колончлолын балмад түүхүүд, түүнд 
хохирогсдын дурсгалыг хүндэтгэхэд гол 
анхаарлаа хандуулахаар зорьж буй. 

ФРАНЦ, ЕСДҮГЭЭР САРЫН 19- 
АРАВДУГААР САРЫН 4
Болгарын уран бүтээлч Кристо Парисын алдарт 
Ялалтын хаалгыг 25000 мкв мөнгөлөг цэнхэр 
өнгийн полипропилен давуу, 7000 метр урт 
олс ашиглан бүрэх инстоляци хийх гэж байна. 
Кристо болон түүний хамтрагч агсан Жан Клауд 
нар өмнө нь Парисын Пон-Нёф гүүр, Берлины 
Рейхстагийг бүрж байжээ. Ялалтын хаалгыг 
бүрэх тухай 1962 оноос хойш төлөвлөсөн аж. 

АРАВДУГААР САР 

АРАБЫН НЭГДСЭН ЭМИРАТ, 
АРАВДУГААР САРЫН 20 – 2021 ОНЫ 
ДӨРӨВДҮГЭЭР САРЫН 10 

Дубай 170 жилийн түүхтэй “Дэлхийн экспо”-г 

зохион байгуулах анхны Ойрх Дорнодын 
улс болох гэж байна. “Дэлхийн экспо”-д 190 
гаруй орон оролцож, боломж, хөрвөх чадвар, 
тогтвортой байдал гэсэн гурван дэд сэдвийн 
дагуу бэлдсэн тус тусын павилоноо дэлгэнэ. Энэ 
жилийн бэлгэ тэмдэг нь Рашид хүү, Латифа охин, 
Салама мод. 

АРВАННЭГДҮГЭЭР САР 
АНУ, АРВАННЭГДҮГЭЭР САРЫН 3
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал авах өдөр. 
“Pew” судалгааны төвийн мэдээлснээр цагаан 
арьст бус сонгогчдын тоо нийт санал өгөх 
эрхтэй хүмүүсийн гуравны нэгд хүрч, АНУ-ын 
түүхэн дэх хамгийн залуу, хамгийн олон янзын 
сонгогчидтой сонгууль болох аж. 

АРВАНХОЁРДУГААР САР 

ИСЛАНД, АРВАНХОЁРДУГААР 
САРЫН 24
Исланд заншлаар Зул сарын баярын өмнөх өдөр 
гэрийн ажлаа бүгдийг хийж дуусгасан хүүхдүүд 
шинэ хувцас бэлгэнд авдаг. Jolakotturinn хэмээх 
домгийн муур гудамжаар явж, жаахан хүүхэдтэй 
айлын гэрээр өнгийж явдаг гэж тэд итгэдэг. 
Хэрэв хүүхэд залхуурч, Зул сарын баярын өдөр 
шинэ хувцас өмсөөгүй бол Jolakotturinn муур 
тухайн хүүхдийн баярын зоогийг өмнөөс нь 
иддэг хэмээн итгэдэг байна. 

2020 ОНД БОЛОХ БУСАД ҮЙЛ ЯВДАЛ 

БАРУУН АФРИК, 

Баруун африкийн улсуудын эдийн засгийн 
хамтын нийгэмлэгийн 16 гишүүн орон нийлж 
“Эко” хэмээх шинэ мөнгөн дэвсгэрт гаргахаар 
ажиллаж буй. Инфляцийн түвшин, олон нийтийн 
өрийн өндөр хэмжээ “Эко”-г гаргахад хүнд тусах 
хэдий ч уг мөнгөн дэвсгэртийг гаргах ажилд 
хоёр арваны турш бэлдсэн билээ. 

ДЭЛХИЙ ДАХИНД 

Хуванцар соруулын хэрэглээг хязгаарлах 
санаачилга улам идэвхжсээр. “Starbucks” сүлжээ 
л гэхэд дэлхий даяарх 28000 салбартаа хуванцар 
соруулыг халахаар зэхэж буй. Зөвхөн тус сүлжээ 
л гэхэд жилд тэрбум хуванцар соруул хэрэглэдэг 
байв. 

ПОРТУГАЛЬ
Европын анхны дижитал музей “Museu Zer0” 
Португалийн Алгавре дахь Санта Катарина да 
Фонте ду Бишпу хэмээх жижиг тосгонд нээгдэх 
гэж байна. Хуучин буудайн томоохон зоорийг 
сэргээн зассан уг музей дэлхийн өнцөг булан 
бүрээс дижитал уран бүтээлчдийг урьж зураг, дуу 
авиа, гэрлийн урлагийн дижитал үзэсгэлэнгээ 
бэлтгэх боломжийг олгох аж. Нэг дор нэг л уран 
бүтээлч ажиллаж, тухайн музейг өөрийн дураар 
ашиглах юм байна. 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 
СОНГУУЛИЙН САНАЛ АВАХ 
ӨДӨР. “PEW” СУДАЛГААНЫ 

ТӨВИЙН МЭДЭЭЛСНЭЭР 
ЦАГААН АРЬСТ БУС 

СОНГОГЧДЫН ТОО НИЙТ 
САНАЛ ӨГӨХ ЭРХТЭЙ 

ХҮМҮҮСИЙН ГУРАВНЫ НЭГД 
ХҮРЧ, АНУ-ЫН ТҮҮХЭН 
ДЭХ ХАМГИЙН ЗАЛУУ, 

ХАМГИЙН ОЛОН ЯНЗЫН 
СОНГОГЧИДТОЙ СОНГУУЛЬ 

БОЛОХ АЖ. 

Жамъян-Очирын ТЭГШЖАРГАЛОрчуулсан

TURNING POINTS 2020
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АЗАР НУТГИЙН ТӨЛӨӨХ МАРГААН 
НЬ АРД ИРГЭДЭЭ НОМХОТГОХ БУС 
ЧАДАВХЖУУЛАХ ДАДЛАГА БОЛОХ 
ЁСТОЙ.

Дэлхий дахинаа дэгдсэн хилийн маргаантай 
асуудлууд өнгөрсөн онд улам хурцдав. 
Ерөнхийлөгч Трамп Мексик, АНУ-ын хил 
дээр хана босгох ажлаа хэдэн зуун бээрээр 
ахиулж, Энэтхэг Пакистаны асуудал олон 
арван жилийн настай Кашмир, Брекситийн 
дайсагналыг өрдсөнөөр дээр дооргүй хөл 
толгойгоо алдах аюул Европыг заналхийлэв.

Эдгээр зөрчил ширүүсч, хурцдах тусам бидний 
тэмцэж олж авсан хилийн бүс нутгууд ахин 
хэзээ ч шударга, ардчилсан зарчмаар замнах 
боломжгүй болж буйг санах хэрэгтэй. Өөрөөр 
хэлбэл, тэмцлийн үр дүн ямар нэгэн дэвшлээс 
бус дайн, колончлол, эвслийн гэрээ, эсвэл 
хааны удмын гэрлэлтээс үүссэн байдаг.

Каталонийн эдийн засагч, Колумбын Их 
Сургуулийн профессор Ксавье Сала-и Мартин 
2018 онд өгсөн нэгэн ярилцлагадаа “Барууны 
ардчиллын аль нэг төлөөлөгчөөс Ангарагаас 
ирсэн зочинд нийгмээ тайлбарлаж өгөхийг 
хүсвэл бид ардчилсан хууль тогтоомж, ард 
түмний саналаар улсаа засагладаг, гэхдээ 
улсынхаа хилийг олон жилийн өмнөх дайны 
үр дүн, эсвэл колоны хэлэлцээрийн дагуу 
үлдээсэн гэдгийг сонссон зочид гайхах л 
болов уу” хэмээн онцлон хэлсэн байдаг.

Үүгээр бид хилээ цөөлөх хэрэгтэй гэж хэлэхийг 
зорьсонгүй. Үгүй бол Испани, Францыг нэгтгээд 
Парисыг яагаад нийслэл хот болгохгүй байгаа 
билээ? Эсвэл яагаад Франц, Германыг нэгтгэж, 
Берлинийг нийслэл хот болгохгүй байна вэ? 
Учир нь, нийслэл хотуудад улс төр, эдийн 
засгийн төвлөрөл үүссэнээр улсын санхүүгийн 
болон хүний нөөцийг шавхаж, үр дүнд нь 
ядуурал, тэгш бус байдал бий болгодог.

Тухайлбал, Баруун Европын хамгийн төвлөрөл 
ихтэй орнуудын нэг Англи гэдгийг мэдэхгүйгээр 
бид Брекситийг ойлгох боломжгүй. Үүний 
нэгэн адил Испанийг авч үзвэл Мадридын 
хүчин чадал, нөөц баялаг нэмэгдэхийн хэрээр 
хөгжил нь хоцрогдож, доройтож эхэлсэн ихэнх 

бүс нутгууд эзгүйрээд байгаа юм.

2017 онд Каталони улс төр, түүх, эдийн 
засгийн шалтгаанаар Испани улсаас өрх 
тусгаарлаж, тусгаар тогтнолоо олох бүх 
нийтийн санал асуулгыг зохион байгуулав. 
Гэвч Мадрид хот хэлэлцээрт хүрэх бүх саналыг 
няцааж, улс төржсөн газар гэж цоллуулдаг 
Испанийн Үндсэн хуулийн шүүх энэ үйлдлийг 
үндсэн хуульд харш хэмээн нийтэд зарлаж, 
Засгийн газрын тушаалаар цагдаагийн албан 
хаагчид саналын хуудсаа өгөхийг оролдсон 
сонгогчдыг хүч хэрэглэн зогсоож байлаа. 
Үүний дараа манлайлагчид болон Каталонийн 
Засгийн газрын зарим албан тушаалтныг 
шүүх ажиллагаа явуулалгүйгээр хоёр жилийн 
турш шоронд хорьж, надтай нийлээд дөрвөн 
хүнийг цөллөгт явуулав. Өнгөрсөн аравдугаар 
сард шоронд хоригдож асан хүмүүсийн есийнх 
нь үймээн самуунд буруутайг тогтоож, тэдэнд 
9-13 жилийн хорих ял ногдуулсан юм.

Миний хувьд Испанийн улстөрчид улсынхаа 
эв нэгдлийг үргэлж л чухалчилж ирсэн 
шиг санагддаг. Гэвч эв нэгдлээ ардчилал, 
хүний эрхээс дээгүүрт тавьж, тэр ч байтугай 
Европын Холбооны гишүүн болгочихно чинээ 
санасангүй явлаа.

Одоо бол албан ёсоор сонгогдсон Курд 
албан тушаалтнуудаа огцруулж, зайлуулсан 
үйлдлээ Испанийн жишгийг дагасан гэж хээв 
нэг зөвтгөн, Турк болон Каталонийн санал 
асуулгын үеэрх цагдаа нарын хүчирхийлэл, 
Хонконгийн босогчдыг нухчин дарах явдлыг 
хууль ёсны болголоо хэмээн мэлзэх Хятад 
зэрэг орнууд Испанийн авторитар засаглалыг 
жишиг болгон дуурайх болжээ.

Хилийн маргаан, эсвэл тусгаар тогтнолын 
төлөөх хөдөлгөөнүүдийг зохицуулж буй 
эдгээр ардчилсан бус загвар нь институци 
цөөнхийн эсрэг хүч хэрэглэж буйн нотолгоо 
болохын зэрэгцээ дэлхий даяар өрнөж буй 
газар нутгийн маргааныг дордуулах урьдач 
нөхцлийг бий болгодог.

2017 оны Каталонийн бүх нийтийн санал 
асуулга өнөөгийн дэлхийд жижиг муж, 
автономит бүсүүдийн хил хязгаар, бүрэн 

ҮЕЭ ӨНГӨРӨӨСӨН ХИЛ ЛИБЕРАЛ 
АРДЧИЛЛЫГ БООМИЛЖ БАЙНА
Брекситийн хэлэлцээрийн явцад Их Британийн Ерөнхий сайд Борис Жонсон Хойд Ирландыг арлын зах зээлийн нэг хэсэг 
гэж үзэн, хилийн хойд болон өмнөд хэсэг дэх газар тариалан, хүнсний үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрлэл эрхлэлтийг ижил 
журмаар зохицуулахыг зөвшөөрөв.

КАРЛЕС ПУЧДЕМОН

Г

КАРЛЕС ПУЧДЕМОН 
2016-2017 онд Каталонийн 

130 дахь Ерөнхийлөгчөөр 
ажиллаж байв.
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эрхт байдлын ач холбогдлыг ойлгуулсан чухал 
дуртгал болон үлджээ. Хяналтдаа байлгахаар 
улайран шунахын оронд хилээ хамгаалан, 
шинэчлэх нь ардчиллыг хөгжүүлэх, төвлөрлийг 
сааруулах болоод өнгөрснөөс үлдсэн хил 
хязгаараа таягдан хаяж, ядарсан ард иргэдээ 
чадавхжуулах дадлага болох ёстой.

Дани шиг 7.7 сая хүн амтай жижиг улс хөрш 
том орнуудын хараа хяналтгүйгээр өөрсдийгөө 
хангалттай аваад явчхаж чаддаг. Тиймээс 7.5 
сая хүн амтай Каталони Европын холбооны 
шүхэр дор тусгаар улсын байр суурьтайгаа илүү 
хөгжих боломжтой.

Хөгжингүй, хүн ам ихтэй орнуудаас жижиг 
орнууд илүү тайван, нээлттэй худалдаатай байх 
олон шалтгаан бий. Харин дотоод зах зээл нь 
хумигдмал жижиг орнууд хөрш болон гуравдагч 
түнш орнуудтай харилцаагаа сайжруулах нь 
зөв. Дани, Швед тэр ч байтугай холбоод чөлөөт 
худалдааны хэлэлцээрийг дэмжих хандлагатай 
байдаг нь нууц биш. Дэлхийн хамгийн өндөр 
хөгжилтэй, ардчилсан арван орны дор хаяж 
тал нь 10 сая хүрэхгүй хүн амтайн дээр хүний 
эрхийг дээдэлдгээрээ дэлхийд тэргүүлдэг. Тэд 
иргэдийнхээ амьдралын чанарыг сайжруулахад 
илүүтэй анхаарч, харин нутаг дэвсгэрээ хянах 

асуудалд харьцангуй бага санаа зовдог.

Каталони шиг оронд аюулгүй байдлаа бэхжүүлж, 
хараат бус байдлыг бий болгоход нь туслахын 
тулд бид Их Британи болон Канадын жишгийг 
авч үзэж болно. 1980 болон 1995 онуудад 
Куэбэкт зохион байгуулагдсан Канадын хоёр ч 
бүх нийтийн санал асуулгыг хүлээн зөвшөөрсөн 
нь, мөн 2014 онд Шотланд Их Британиар тусгаар 
тогтнолоо хүлээн зөвшүүрлэхүйц санал асуулга 
зохион байгуулсан зэрэг нь зөвхөн үйлдлээрээ 
ардчиллыг дэмжээд зогсохгүй, цаашлаад 
дэлхийн улс орнуудад газар нутгийн төлөөх 
тэмцлийг хэрхэн шийдвэрлэх ёстойг бодитоор 
харуулж чадсан билээ.

Дэлхийн хилийг ахин тодорхойлох их үйлсийн 
тэргүүн эгнээнд ард иргэд өөрсдөө зогсох 
ёстой. Тэд ирээдүйгээ гартаа авсан цагт 
хүчирхийлэлгүй, ардчилсан замаар тусгаар 
тогтнолоо олж авах боломж бүрдэнэ. Улмаар 
дэлхий дахинаа либерал ардчилал цэцэглэн 
хөгжих эхлэл болж чадна. 

Отгонбаатарын НАМУУН

ДЭЛХИЙН ХИЛИЙГ АХИН 
ТОДОРХОЙЛОХ ИХ ҮЙЛСИЙН 

ТЭРГҮҮН ЭГНЭЭНД АРД ИРГЭД 
ӨӨРСДӨӨ ЗОГСОХ ЁСТОЙ. ТЭД 

ИРЭЭДҮЙГЭЭ ГАРТАА АВСАН ЦАГТ 
ХҮЧИРХИЙЛЭЛГҮЙ, АРДЧИЛСАН 

ЗАМААР ТУСГААР ТОГТНОЛОО ОЛЖ 
АВАХ БОЛОМЖ БҮРДЭНЭ. 
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МЭГТЭЙ АХЛАХ ТОГООЧ НАР ХООЛНЫ 
САЛБАРТ ТОМ АЛХАМ ХИЙЖ БАЙНА. 
ИРЭЭДҮЙН АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨХ 
СААД БАРТААГ БАГАСГАХ НЬ БИЕ БИЕЭ 

ДЭМЖИХЭЭС ЭХЛЭЛТЭЙ.

Би өөрийгөө бүрэн таньж нээгээгүй 20 
насандаа л дараах ухааралд хүрсэн юм: 
хэрвээ би амжилттай ахлах тогооч болъё 
гэвэл Францыг орхих учиртай.

Эл шийдвэр хоёр шалтгаанаар олон хүний 
гайхширлыг төрүүлдэг юм. Нэгт, миний 
төрөлх эх орон бол олон залуу ахлах 
тогоочийн хувьд сүүлчийн зогсоол нь 
болдог хоолны ертөнцийн төв болсон газар. 
Хоёрт, би Францыг орхиж АНУ руу яваад 10 
жилийн дараа Франц хоолны ресторанаа 
нээж чадсан явдал.

Эмэгтэй тогоочийн хувиар Америкт 
хүрсэнтэйгээ ижил амжилтад Францад 
байгаад яавч хүрэхгүй байсан маш энгийн 
боловч чухал шалтгаанаар л би эх орноосоо 
явсан хэрэг. Тэр үед Францад эмэгтэй 
хүн гал зуух удирдаж, өндөр зэрэглэлийн 
ресторан нээх боломжгүй байлаа. Хэдий бид 
хоолны өндөр соёлтой ч Францад эмэгтэй 
тогоочдыг Америкт байгаа шиг боломж 
угтдаггүй байсан үе.

АНУ-д ч тэр эмэгтэй хүн ахлах тогоочийн 
хувиар амжилт гаргах эсэхийг хараахан 
мэдээгүй хэдий ч шаргуу хөдөлмөрлөж 
зүтгэх аваас мөрөөдлөө биелүүлэхэд илүү 
дөт болно гэдгийг л мэдэж байлаа. Би 
мэдээж Францдаа үлдмээр л байсан, гэхдээ 
мэргэжлийн хүсэл мөрөөдлөө золиослох 
хэмжээний тийм үнэ цэнээр үлдэхийг 
хүсээгүй юм. Би ахлах тогооч болохыг 
хүссэн. Би өөрийн гал зуухыг удирдахыг 
хүссэн. Даанч эмэгтэй тогоочийн хувиар би 
элдэв саад бэрхшээл, хязгаарлалттай нүүр 
тулсан. Тиймээс тэр бүхнийг орхих учиртай 
болсон.

Гучин жилийн өмнө бол миний эл туршлага 
тийм сонин, жигтэй зүйл биш байлаа. 
Түүнээс хойш Франц орон энэ тал дээр 
ухарсан, хоолны арвин баялаг уламжлалаа 
гээсэн гэж хэлэхгүй. Надад боломж олдоогүй 
нь ердөө зоогийн ширээний ард эмэгтэй 
хүнийг байлгах эсэхдээ ямагт эргэлздэг энэ 

ертөнцийн тусгал.

Түүнээс хойш чамгүй дэвшил гарсаар 
байна. Өдгөө илүү олон эмэгтэй тогооч 
хоолны салбарт зүй ёсны байр сууриа эзэлж, 
бүтээлч хандлага, авьяас чадвараараа 
дэлхий дахинд үнэлэгдэж байна. Одоогийн 
эмэгтэй тогоочид 20-иод онд бидний туулж 
байсан саад бэрхшээлийг амсахгүй болсонд 
үнэхээр баярладаг.

Гэвч тэд маань шинэ сорилттой нүүр тулж 
байна. Амжилтын төлөө туулах ёстой саад 
бэрхшээлд өдгөө гал зууханд ажиллах 
боломжоос илүүтэй гэр бүлээ авч явж, 
бас  ажлынхаа тэнцвэрийг барих, байнга 
үргэлжилдэг бэлгийн дарамттай тулгарах, 
эмэгтэй хүн сайн тогооч байж болох ч 
дэлхийн хэмжээний өндөр зэрэглэлийн гал 
зуухыг бол удирдаж чадахгүй гэсэн бурангуй 
хандлагатай тэмцэх ёстой болж байна.

1990-ээд онд АНУ-д ирээд хоолны салбарт 
амжилттай хөлөө олсон ч энд байх ёстой хүн 
гэдгээ юун түрүүнд батлах эхний сорилттой 
тулгарсан. Надад холбоо сүлбээ байгаагүй, 
гэхдээ би юу чадахаа мэдэж байсан. Би 
бусдыг сонссон, ажигласан. Чадвараа 
хурдацтай ахиулж, шаргуу ажиллах л цорын 
ганц дөт зам байсан, тиймээс би хоёуланг 
нь хийсэн.

Олон саад бэрхшээл байсан ч би гол төлөв 
эрчүүдтэй ажилладаг байлаа. Эрчүүдийн 
дунд олон цагийн хатуу бэрх ажилд 
ядарч туйлдаж байгаагаа үзүүлэх нь сул 
доройгоо хүлээн зөвшөөрсөн хэрэг болох 
тул юу ч болоогүй юм шиг гүрэлзэх хэрэг 
гарна. Тэгсэн ч би тэдгээр гал зууханд 
ажиллаж байгаадаа л урам орж зоригждог 
байв. Би хүмүүсийн үзүүлсэн дэмжлэгээр 
тэжээгдэж саад бэрхшээл бүрийг өөрийгөө 
чадавхжуулж хурцлах урилга хэмээн 
хүлээн авч байлаа. Ингэж ажиллах зуураа 
өөрийнхөө хувьд үлгэрлэн дууриах хүмүүсээ 
ч олсон.

Одоо бол би бусдын авьяас чадварыг 
хөгжүүлэхэд илүү анхаарах болсон. Надад 
дэлхийн хамгийн шилдэг тогооч нарын 
дунд ажиллах, хамгийн шилдгүүдэд тавьдаг 
үнэлгээнд хүрэх боломж гараад байна, 
өнөөдөр гайхалтай авьяаслаг тогооч нар 

ШИРЭЭН ДЭЭРХ 
БИДНИЙ ОРОН ЗАЙ
Энэ жил “The Michelin Guide”-аас Францад 11 эмэгтэй ахлах тогоочтой ресторанд одны үнэлгээ өгсөн нь түүхэндээ 
хамгийн өндөр үзүүлэлт болоод байна.

ДОМИНИК КРЕН

Э

ДОМИНИК КРЕН  
Сан Францискод 

ажилладаг ахлах тогооч. 
Тэр өөрийн нээсэн “Atelier 

Crenn” ресторандаа 
“Michelin”-ээс гурван одын 

үнэлгээ авсан АНУ дахь 
анхны эмэгтэй тогооч 

билээ.
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Сан Франциско дахь миний ресторанд ажиллаж, 
суралцахаар тэмүүлж байна. Хоолны салбарын 
дараа дараагийн суутнуудыг өсөн дэвжиж 
суралцаж буйг дэргэдээс нь ажиглах гайхалтай 
боломж олдож, зарим нь намайг эл урт аяныхаа 
үлгэрлэн дагах хүнээр ч сонгосон явдал байна.

Бусад салбарын хүмүүсийг хүсэл мөрөөдлөө 
таньж ухаарахад нь зоригжуулах, залуу 
эмэгтэйчүүдийг өөртэй нь ижил нэгэн хүсэл 
мөрөөдлийнхөө төлөө юу хийж буйг харах 
боломж олгохын тулд би илүү холд тэмүүлж 
хүрсэн.

Ойрын үед надад тулгарч буй хамгийн том 
сорилт бол миний эрүүл мэнд болоод байна. 
Энэ жилийн эхээр би хорт хавдартай болсон 
нь ил болж, өвчнөөсөө шалтгаалан тулгарч 
буй бие, сэтгэл, сэтгэцийн асуудлуудаа болон 
өмнө ажилладаг байсан дуртай арга барилаараа 
ажиллах аргагүй болсноо ил шулуун дэлгэх 
болсон билээ.

Хорт хавдар агшин хором бүрийн амьдралд 
маань нөлөөлж байгаа ч эл өвчин надад огт 
тааварлаагүй амар амгаланг өгсөн. Завсар 
чөлөөгүй, завгүй зүтгэсэн карьерынхаа турш анх 
удаа амьсгал авахтайгаа болж, юмсыг эргэцүүлэн 
тунгааж эхэлсэн нь миний хувьд цоо шинэ зүйл. 
Ингэснээр би “тэсэж үлдэх” гэсэн залуугийн 
хүсэл зорилготойгоо ахин нүүр тулж, шинэ урам 
зоригоор дүүрэн ажиллах болсон. Гуньж гутрах 
үе цөөнгүй тохиодог ч саад бэрхшээлийг даван 
туулах цоо шинэ хандлага, хүч чадалтай болсон.

Намайг залж чиглүүлж байсан хүмүүс маань 
өдгөө миний гал зууханд ажиллаж байна. Тэд 
энэ амьдралд тэсэж үлдэхэд өдөр бүхэн надад 
тусалж, зоригжуулдаг. Хамгийн чухал нь би 
тэдний урам зоригийг бадраадгийг, намайг 
бүрэн эдгэрээд гал зуухандаа эргэн ажиллаж, 
эмэгтэй ахлах тогоочдын дараагийн үеийг 
төрөн гарахад туслах үйлээ үргэлжлүүлээсэй гэж 
хүсдэгийг мэдэрдэг нь хамгийн сайхан.

Жалан-Аажавын ТЭГШЗАЯА

ЭМЭГТЭЙ АХЛАХ ТОГООЧ НАР 
ХООЛНЫ САЛБАРТ ТОМ АЛХАМ 

ХИЙЖ БАЙНА. ИРЭЭДҮЙН 
АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨХ СААД 

БАРТААГ БАГАСГАХ НЬ БИЕ БИЕНЭЭ 
ДЭМЖИХЭЭС ЭХЛЭЛТЭЙ.
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алуухан швед тэмцэгчийн энэ зураг 
дэлхий дахины хөдөлгөөний эхлэл 
байсан. Гагцхүү зураг төдийгүй түүний 
үйлдэл хүмүүст гүнзгий сэтгэгдэл 

үлдээсэн билээ. 

Би багаасаа байгальтай хүйн холбоотой 
өссөн нэгэн. Кино урлагт шимтэхээс ч өмнө 
дэлхий ертөнцийг бишрэх сэтгэл дотор минь 
бүрэлдсэн. Ахлах сургуулийн зуны амралтаар 
“Зочин судлаач” хөтөлбөрт элссэн нь намайг 
байгальтай гүнзгий холбож билээ. Африкийн 
хар судалт зээр, Аляскийн далайн хав гэж 
гайхалтай амьтан байдгийг мэдсэнээс л бүх 
зүйл эхэлсэн санагддаг. Хожим нь байгалийн 
шинжлэлээ орхин дэлгэцийн урлагийг 
сонгож одсон ч байгаль дэлхийг гэх бодлын 
үр гээгдсэнгүй, кинонуудад минь хөрсөлж 
ургасаар л байна. 

Найруулагчийн хувьд би үргэлж өв тэгш 
өгүүлэмжийг эрэлхийлж явдаг хүн. Гэвч 
байгаль орчны айхавтар асуудлуудтай цаг үед 
амьдарч яваа уран бүтээлчийн хувьд дэлхийн 
ирээдүйг бараанаар дүрсэлчих гээд байдаг 
гэмээ дуртай дургүй ч хүлээн зөвшөөрнө. 
Мөхөн туйлдаж буй дэлхийн зургийг өөдрөг 
сэтгэлээр харах амаргүй.  

Гэвч 2018 оны наймдугаар сард Грета 
Тунбергийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
эсрэг тэмцлийн анхны зургийг инстаграмаас 
харсан даруй нэгэн зүйлд бат итгэсэн. 
Төсөөлдөө, Шведийн парламентын үүдэнд 
уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай анхаарлаа 
хандуулахыг хатуу шаардан бат зогсох 
арван тавхан настай охин. Миний үргэлж 
хайж явсан төгс өгүүлэмж тэр байлаа; итгэл 
бадруулсан, эрс шийдэмгий дүрслэл. Олны 
итгэлийг бадраах зураг.     

Хүн төрөлхтний түүхэнд дүрс бичиг чухал 
байр суурь эзэлдэг. Хадны сүг зургаас эможи 
хүртэлх  “хөгжил дэвшлийг” энд тоочих нь 
утгагүй хэрэг. Гэвч эдгээрийн үндсэн санаа нь 
нэг. Хүмүүс дүрслэлийн хэлээр өөрсдийнхөө 
мөн чанар хийгээд хүсэл зоригийг илэрхийлж 
ирсэн. Зарим зураг ердөө утга илэрхийлэхээс 
ч илүү гүнзгий өгүүлэмжтэй байх нь бий. 
Зургаар бид бие биеэ гэгээрүүлж, бусдыг 
ойлгох сэтгэлийн долгисол үүсгэж болдог. 

Зарим зураг бидний хэвшмэл бодлыг өөрчилж, 
харшмал санааг эерүүлэх ч увидастай. 

Цөөнгүй тохиолдолд гэрэл зураг түүхийн 
товчлол болдог. 1963 оны арваннэгдүгээр 
сарын тухай дурдатгал Абрахам Запрюдерийн 
8 мм кино бичлэгийн 313 дахь хальсанд 
мөнхрөн үлджээ. Ногоон кадрын доод өнцөгт 
бүрэлзэх өчүүхэн ягаан цэг бүхий өнгөт 
хальс ерөнхийлөгч Жон.Ф.Кеннедигийн 
гэнэтийн аллагын түүхэн зураг билээ. 
Цаашлаад Вьетнамын дайны аюул 1972 оны 
зургаадугаар сард Вьетнам охины харанхуй 
утаанаас хөл нүцгэн уйлагнан зугтах харцнаас 
тов тод мэдрэгддэг. Шатан дүрэлзэгч нэгэн 
цамхагаас биеэ султган унаж буй дүр 2001 
оны есдүгээр сарын 11-ны хар дурсамжийг 
хүүрнэдэг.  

Эдгээр зургуудийн хүч гагц эмгэнэлт мөчийг 
шингээсэндээ бус үнэнийг бидэнд дэлгэн 
үзүүлдэгтээ оршдог.   

Ирээдүйн үр хойч маань Тунберг авхайн 
хариуцлага нэхсэн шийдэмгий харц, томдсон 
борооны шар цув хэдрэн зогсож буй эрэмгий 
зургийг түүхийг өөрчилсөн чухал мөч хэмээн 
дурсана гэдэгт би эргэлздэггүй. Тэрбээр уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн дэлхий дахины 
бэлгэ тэмдэг болох нь эргэлзээгүй.

“Уур амьсгалын төлөө сурагчид” нэртэй анхны 
тэмцэл хөдөлгөөн Шведийн парламентын 
гадаа олон өдөр уриа лоозон өргөн, бидний 
унхиагүй байдлын хор уршгийг сануулж 
эхэлсэн. Түүний мятаршгүй тэмцэл надаас 
гадна олон хүнд нөлөөлсөн нь дамжиггүй. 

Шведэд эхэлсэн түүний иргэний эсэргүүцэл 
харсаар байтал эрчийг авч дэлхийн 
залуучуудын хөдөлгөөн болтлоо тэллээ. 
Тунберг авхай өөрийн тав тухаас татгалзаж, 
их үйлсийн төлөө хувийн ашиг сонирхлоо 
хойш тавьж болдгийг бидэнд үлгэрлэв. 
Наймдугаар сард Америк руу явахдаа 
Атлантын далайг дарвуулт онгоцоор туулсан 
нь агаарын тээврийн байгальд үзүүлэх хор 
уршгийг сануулсан дохио.  

Ахмад үеийнхний олонх нь үнэнээс зугтаж, 
сүйрч буй дэлхийг залгамжлуулах залуу 
үедээ хамаг буруугаа тохдог явдлыг Тунберг 

ГРЕТА ТУНБЕРГ БОЛ МАНАЙ ГАРАГТ 
ДУТАЖ БАЙСАН ДҮР ТӨРХ
Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэгч охин Грета Тунберг наймдугаар сарын 28-нд эко дарвуулт онгоцоор 
Атлантын далайг гэтлэн Америк тивд айлчлав.

ДАРРЕН АРОНОФСКИ

З

ДАРРЕН АРОНОФСКИ 
“Хар хун”, “Бөх” зэрэг киногоор 

Оскарын шагналд нэр дэвшиж 
асан найруулагч, Протозоа 

Пикчерсийн үүсгэн байгуулагч.
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авхай тун оновчтой шүүмжилсэн. Зүгээр ч нэг 
шүүмжлээд орхилгүй тэмцэл эхлүүлж түүнийхээ 
дүр төрх, ирээдүй нь өөрөө болов. Дараахан 
нь, есдүгээр сард уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
эсрэг дэлхийн өнцөг булан бүрт сая сая хүүхэд 
залуус гудамжинд гарч тэмцэхийг харах үнэхээр 
бишрэм байсан. 

Бид энэхүү залуу тэмцэгчийн зургийг ирээдүйд 
олонтоо харах нь дамжиггүй. Одоо ч түүний 
амжилтыг илтгэх өчнөөн зураг байна. Есдүгээр 
сарын 23-нд НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
эсрэг хуралдаан дээр цогтой үг хэлж буй, дараа 
долоо хоногт нь Монреальд мянга мянган 
жагсагчийг манлайлан яваа, аравдугаар сард 
Стэндин Рокд уугуул иргэдийн төлөөлөлтэй гар 
барьсан гэх мэт дүрийг нэрлэхэд хангалттай. 
Гэхдээ зургууд бус Тунберг авхай өөрөө гол 
ажлыг нугалж буй гэдгийг мартах ёсгүй. 

Дүрслэлийн хэлээр хүмүүс өөр хоорондоо 
хамгийн амар ойлголцож, хүчтэй холбогддог 
гэдэгт би итгэдэг. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
энэхүү эрин үед харамсалтай нь зураг хангалтгүй 
гэдэг нь тодорхой болж байна. Хайлж буй мөс, 
хар тосонд будагдсан бяцхан далайн хав, эрэг 
дээр үхлүүт хэвтэх халимны тухай тоймгүй олон 
баримтат кино, гэрэл зураг үзэж харахаараа л 
нэг боллоо. Өөрчлөлт ирсэнгүй. 

Тунберг авхай уур амьсгалын тухай яриаг 
цааснаас бодит хөрсөнд буулгалаа. Энэ бол бүх 
хүн төрөлхтний асуудал, барин тавим, цаг нь 
тулсан чухал асуудал гэдгийг мэдрүүллээ. Нэмэр 
хачир, элдэв ааш аяггүй тэрбээр чухам үнэнийг 

өчив. Хүмүүс одоо л жинхэнээсээ сонсож байна. 

Хэрвээ бид эерэг өөрчлөлтийг эхлүүлж чадахгүй 

аваас Тунберг авхай шиг залуучуудынхаа өмнө, 
эх дэлхийнхээ өмнө маш том нүгэл үйлдлээ 
гэсэн үг. Түүний эхлүүлсэн энэхүү зүтгэлийг та 
бид бүхий л чадлаараа дэмжин нэгэн дуугаар 
хөдлөхгүй л бол өөрчлөлт хийж чадахгүй. 
Олон эрдэмтний сөхөж тавьсан үнэнийг бид 
сонсохоос татгалзах нь гэмт хэрэг.  Нөхцөл 
байдал тун хурцадсаныг бэлхнээ илтгэх 
судалгааг үл ойшоох нь нүдээ сохолж буйгаас 
ялгаагүй. Даруй хөдлөх хэрэгтэй. Шинжлэх 
ухаанд түшиглэдэг шийдвэр гаргагчдыг сонгох 
нь бидний үүрэг. 

Биднийг нөр их үйлс хүлээж байна. Бидэнд 
байгаль дэлхийгээ аварна гэдэг хэтийдсэн 
даваа мэт сонсогдох нь гарцаагүй. Гэвч зөв 
замыг сонгох хэзээд хэцүү байдаг ажгуу. Сайн 
цаг ирэхийн өмнө төсөөлшгүй гачлант өдрүүд ч 
биднийг тойрохгүй хэмээн айна.  

Ийм хар өдрүүдийн сүүдрийг Грета Тунберг шиг 
залуу үеийн гэрлээр бид даван туулах болно. 
Сүйрлийн өмнө ухаан зарж амьд үлддэг хүний 
төрөлх совин бидэнд бий. Найдварын цог 
өчүүхэн, гэвч унтрах бас болоогүй. 

Хямрал биднийг нөмөрчээ. Гарах ганц зам бий 
нь учрах эрсдэлээс үл зүрхшээн бүгдээр дуу 
нэгтэй байж, хүч нэгтэй хөдлөх. Ийм цагаас 
сайхан дүрслэл эрэлтгүй, угаас цөхрөлийн үед 
гэгээлэг дүрслэл бүтээсэн түүх ховор хойно доо. 

Сүхбатын БАТЗОРИГ

БИДНИЙГ НӨР ИХ ҮЙЛС ХҮЛЭЭЖ 
БАЙНА. БИДЭНД БАЙГАЛЬ 

ДЭЛХИЙГЭЭ АВАРНА ГЭДЭГ 
ХЭТИЙДСЭН ДАВАА МЭТ 

СОНСОГДОХ НЬ ГАРЦААГҮЙ. ГЭВЧ 
ЗӨВ ЗАМЫГ СОНГОХ ХЭЗЭЭД ХЭЦҮҮ 
БАЙДАГ АЖГУУ. САЙН ЦАГ ИРЭХИЙН 

ӨМНӨ ТӨСӨӨЛШГҮЙ ГАЧЛАНТ 
ӨДРҮҮД Ч БИДНИЙГ ТОЙРОХГҮЙ 

ХЭМЭЭН АЙНА.  
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ҮДЭНД ИЛ ХАРАГДАХ АФРИК ТИВИЙН СУЛ ТАЛ, 
ХИЧЭЭЛ ЗҮТГЭЛТЭЙ, ШИЙДЭМГИЙ ИРГЭДЭД НЬ 
ӨСӨЛТ, ИННОВАЦИАРАА ДЭЛХИЙД ТЭРГҮҮЛЭГЧ 
ТИВИЙГ БҮТЭЭХ ДАВУУ ТАЛ ОЛГОНО.

2017 онд би Африк тивд анх хөл тавьж байв. НҮБ-
ын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг дэмжих, эдийн 
засгийн өсөлтөд чухал үүрэгтэй бизнес эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн 
бага хуралд тусгай зөвлөхийн үүрэг гүйцэтгэхээр Кени 
болон Руандад очсон юм. Ердөө тухтай бүсээсээ гарч, 
гаднын оронд очсоноор урд өмнө төрж байгаагүй 
мэдрэмж авна гэсэн л хүлээлттэй байв.

Гайхалтай нь би эх орондоо үүнээс илүүг хэзээ ч 
мэдэрч чадахгүй байх байлаа.

Аялах бүрдээ би тухайн улсын залуус, 
энтрепренерүүдтэй уулзахыг нэн түрүүнд чухалчилдаг. 
Африк тивийн энтрепренерүүдтэй ярилцаж, тэдний 
түүх, мөрөөдлийг сонсоод би тэднээс хорин жилийн 
өмнө Алибабаг эхлүүлж асан өөрийгөө олж харсан.

Одоогоор Африкийн ихэнх орнууд АНУ, Хятадад 
хурдацтай нэмэгдэж буй бизнес эрхлэлтийг тийм 
ч амжилттай карьерийн замналд тооцдоггүй аж. 
Ихэнх африкчууд банк, эрчим хүч, эсвэл уул уурхайн 
салбарт тогтвортой, өндөр цалинтай ажилд орох 
хашир сонголтыг хийдэг. Харин бизнес эрхлэлт бол 
уламжлалт ажилд удаан тогтож чаддаггүй, амь зуухын 
тулд бүтээлчээр сэтгэж, аахар шаахар зүйл оролдохоос 
өөр аргагүй болдог эр зоригтой хүмүүсийн сонголт.

Гэсэн ч би асуудлыг боломж гэж хардаг, өлсгөлөн 
мөрөөдөгч энтрэпренерүүд Африкийн ирээдүйг 
бүтээнэ гэдэгт итгэдэг. 2017 онд уулзсан залуусын 
нүднээс би Африкийн ирээдүйн баатруудыг олж 
харсан. Тиймдээ ч би зорилгодоо хүрэхэд нь туслахын 
тулд чадах бүхнээ хийхээ амласан билээ.

Африк радикал өөрчлөлтөд хэдийн бэлэн болжээ. 
Дэлхий дахинд дижитал хувьсгал өрнөж байна. 
Бидний үзэж туулсан хамгийн хувьсамтгай төдийгүй 
хамгийн өргөн хүрээний технологийн хувьсгал ч 
байх боломжтой гэдэгт би итгэлтэй байна. Орчин үед, 
ухаалаг утастай л бол хэн ч зээл авч, бизнес эхлүүлэх 
боломжтой. Хөдөлгөөнт технологи, интернэт тоолж 
баршгүй олон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд нэвтрэх 
эрхийг хүн бүрт олгож байна. Дижитал хувьсгалын 
ачаар Африкийн эдийн засаг асар хурдтай, өргөн 
хүрээнд хөгжих боломжтой. Гэхдээ бидэнд энэ 
бүхнийг бодит болгох компаниудыг бүтээх дижитал 
энтрепренерүүд хэрэгтэй.

Африкийн дэд бүтцэд үл итгэгчид энэ тивийг дижитал 
эринд бэлэн биш гэж үзсээр байна. Гэвч Африк тивийн 
нөхцөл байдал дижитал хувьсгал хийхэд хамгийн 
тохиромжтой үе дээрээ яваа. Хүчирхэг дэд бүтэц 
үнэндээ шинэ дэлхийд асар том хохирол учруулах 
аюултай. Одоогийн систем хангалттай байгаа энэ үед 
ч өөрчлөлтийг тэсвэрлэх, хэтийдсэн уламжлалыг давж 
гарах нөхцөл үүсэх нь гарцаагүй.

Азаар 1999 онд намайг Алибаба компаниа байгуулж 
байх үед Хятадад ийм асуудал байсангүй. Бид асар 
олон хүн амтай, нэг хүнд ногдох орлогын хэмжээ бага, 
жижиглэн худалдаа, логистик, банкны дэд бүтэц тааруу 
орон байлаа. Гэхдээ өнгөрсөн хорь гаруй жилийн 
хугацаанд Хятад Улсын интернэт хэрэглэгчийн 
тоо 8.8 саяас 850 сая хүрч нэмэгдсэн бол нэг хүнд 
ногдох орлогын хэмжээ 800 ам.доллараас 9 мянган 
ам.доллар болж, интернэт худалдааны борлуулалт 
1 их наяд ам.долларт хүрчээ. Алибаба компанийн 
эко систем Хятадад л гэхэд 40 сая ажлын байр бий 
болгоход дангаараа гар бие оролцжээ. Өнгөрсөн 
онд Хятадын захын мужуудын интернэт худалдаанаас 
олох орлого 97 тэрбум ам.долларт хүрч нэмэгдсэн 
бол ойролцоогоор долоон сая шинэ ажлын байр бий 
болгожээ.

Үүнээс ч илүүг Африк тив бүтээж чадна гэдэгт би 
итгэдэг. Буурай дэд бүтэцтэй байна гэдэг харин ч 
давуу тал, яг л Хятадад байсан шиг. Гэхдээ энэ тивийг 
амжилтад хөтлөх өөр давуу талууд ч бий. 1.3 тэрбум 
хүн амтай, тэдний 40 хувийг 16-аас доош насныхан 
эзэлдэг. Дэлхийн хамгийн хурдацтай хөгжиж буй 
эдийн засгуудын зургаад Африк ордог. Тэдний ухаалаг 
гар утас ашиглалтын түвшин ч хурдацтай нэмэгдэж 
байна.

Африк хөгжихийн тулд миний дөрвөн “Е” гэж нэрлэдэг 
онолыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэгт би итгэлтэй 
байна. Эхний “Е” бол энтрепренер. Бид Африкийн 
одоогийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж, дараагийн үед 
нь урам хайрлах ёстой. Нийгмийг өөрчлөхийн тулд 
энтрепренерүүд юу хийж чадахыг Африкийн залууст 
харуулцгаая. Би тэрбумтнуудыг алдаршуулах, эсвэл 
томоохон IPO гаргах тухай ярьсангүй. Харин өргөн 
хүрээнд өсөлт авчирч, нийгмийн асуудлыг шийдэх 
гарааны бизнесүүдийн талаар ярьж байна.

Дээрх шалтгаанаар манай сан жил тутам олгодог 
“Африкийн Нэтпренер” шагналыг санаачилжээ. 
Өнгөрсөн онд анхны өрсөлдөөндөө зориулж, бид 
бүс нутгийн түншүүдтэй хамтран тив даяар хамгийн 
шилдэг энтрепренерийн эрэлд гарав. 10,000 гаруй 

ЭЭЛЖИТ ДИЖИТАЛ ХУВЬСГАЛЫГ АФРИК 
ЭНТРЕПРЕНЕРҮҮД МАНЛАЙЛНА

Өнгөрсөн аравдугаар сард Руанда улс бүх эд ангийг нь Африкт үйлдвэрлэсэн анхны ухаалаг гар утсаа худалдаанд 
гаргаснаа зарлав.

ЖАК МА
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Жак Ма нь Алибаба 

группийн үүсгэн 
байгуулагчдын нэг, 

Гүйцэтгэх захирал асан. 
Мөн “Жак Ма” сангийн 

үүсгэн байгуулагч.
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энтрепренерийн өргөдөл ирснээс шилдэг 
аравт нь надтай болон манай шүүгчдийн 
бүрэлдэхүүнтэй телевизийн арга хэмжээнд 
оролцох боломж, түүнчлэн ментор, сургалт 
авах эрх, мөнгөн шагнал хожих боломжийг 
олгосон юм. Шилдэг гуравт Тами Жива-
Тубосун, Кристелле Квизера болон Омар Сакр 
нар шалгарч, дэлхийн хамгийн ирээдүйтэй 
шинийг санаачлагчаар тодорсон билээ. Тиймээ, 
бид Африкийн шилдэг бизнес эрхлэгчдийг 
урамшуулж, дэмжихийг хүссэн. Гэхдээ үүнээс 
ч илүү бид ялагчдаар дамжуулан бусдад урам 
зориг өгөхийг хүсэж байна.

Дараагийн хоёр “Е” бол энэхүү эрхэм зорилгын 
хүрээнд энтрепренерүүдийг дэмжихэд 
зайлшгүй шаардагдах цахим засаглал, 
боловсрол. Дижитал эдийн засгийг хөгжүүлэх 
суурь нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд, Африк тив 
технологийн хувьд ухаалаг засаглалтай байх 
зайлшгүй шаардлагатай. Түүнчлэн Африкийн 
энтрепренерүүд дижитал эрнийг бүтээхийн тулд 
сургалт, боловсролын системд нэвтрэх хэрэгтэй.

Би ч гэсэн хувь нэмрээ оруулахыг хүсдэг. 
Тиймдээ ч Алибаба Бизнесийн сургууль, 
НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хуралтай 
хамтран дэлхий дахинаа өргөн дэлгэрч буй 
цахим бизнесийг хөгжүүлэхэд шаардагдах ур 
чадваруудыг Африкийн залуу энтрепренерүүдэд 
олгох зорилгоор “E-Founders Fellowship” буюу 
интернэт худалдааны сургалтын хөтөлбөрийг 
санаачлан хэрэгжүүлж байна. Түүнчлэн 
Алибаба Засгийн газрын албан тушаалтнууд 
болон бодлого боловсруулагчдад технологийн 
өөрчлөлтийг удирдан залахад туслах зорилгоор 
ижил төрлийн сургалтын хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх боллоо. 2018 онд Алибаба 
Бизнесийн сургууль, Засгийн газартай хамтран 
шинэ үеийн энтрепренерүүдэд боловсрол олгох 
багш нарыг бэлтгэхээр “Сургагч багш бэлтгэх 
хөтөлбөр”-ийг Руандад хэрэгжүүлсэн. Хойшид 
ч энэхүү хөтөлбөрөө Африкийн бусад орнуудад 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 

Сүүлийн “Е” бол бүхний суурь болсон цахим дэд 
бүтэц. Дата дүн шинжилгээ, логистик, төлбөр 
тооцоо гээд шинэ дижитал эдийн засгийг бий 
болгоход Африк тивд дэлхийн хэмжээний 
интернэтийн үйлчилгээ хэрэгтэй.

Гурван жилийн өмнө Африкт анх хөл тавьснаасаа 
хойш би энэ ер бусын гайхалтай тивийг илүү сайн 
таньж мэдэх, олон арван энтрепренерүүдтэй 
уулзах бүх л боломжийг алдалгүй ашигласаар 
ирсэн. Энэ тивийн бүх оронд очиж үзэх нь 
миний зорилго болоод байна. Зочлох бүртээ би 
Африкийн энтрепренерүүд энэ тивийн ирээдүйг 
бүтээнэ гэдэгт улам бүр итгэлтэй болоод буцаж 
ирдэг.

Бизнесээ эхлүүлэх эх аяныхаа босгонд өөрт 
минь байсан ч болоосой гэж хүсдэг байсан 
хэрэгслээр тэднийг хангах, өсөлтийг дэмжих л 
тэдэнд тусалж байгаа хамгийн зөв арга билээ. 
Хятадад туулсан бүхнээсээ би энтрепренер хүн 
ганцаараа хол явдаггүйг ойлгосон: Засгийн 
газар, боловсролын салбарынхан, венчур 
капиталистууд, салбарын холбоод, гарааны 
бизнесийн инкубаторууд маш чухал үүрэгтэй. 
Хэрвээ бид энтрепренерүүдийг хамтдаа дэмжвэл 
Африк тив инноваци, өсөлтийн төв, дэлхийд 
тэргүүлэгч тив болохыг бид бүгд мэднэ.

Отгонбаатарын НАМУУН

БУУРАЙ ДЭД БҮТЭЦТЭЙ 
БАЙНА ГЭДЭГ ХАРИН Ч ДАВУУ 
ТАЛ, ЯГ Л ХЯТАДАД БАЙСАН 
ШИГ. ГЭХДЭЭ ЭНЭ ТИВИЙГ 

АМЖИЛТАД ХӨТЛӨХ ӨӨР ДАВУУ 
ТАЛУУД Ч БИЙ. 1.3 ТЭРБУМ ХҮН 

АМТАЙ, ТЭДНИЙ 40 ХУВИЙГ 
16-ААС ДООШ НАСНЫХАН 

ЭЗЭЛДЭГ. ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН 
ХУРДАЦТАЙ ХӨГЖИЖ БУЙ 

ЭДИЙН ЗАСГУУДЫН ЗУРГААД 
АФРИК ОРДОГ. 

Орчуулсан
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ТЕРЕЗИТА ФЕРНАНДЕЗ
 “Гал (Америкуудын Нэгдсэн Улс) 2” (2019)

Энэ оны эхээр би “Гал (Америкуудын Нэгдсэн Улс) 
2” нэртэй томоохон хэмжээний бүтээл хийсэн. 
Нэгдсэн Улсын газрын зургийн хэлбэртэй хатуу 
нүүрсэн биетүүд гараар зурсан, дохио тэмдгийн 
чанартай, тортогт хананаас товойн гарсан нь 
шатаж, нуран унаж, халтирч буй орныг төлөөлж 
байгаа юм. Уг бүтээлд Мексикийн хэлбэртэй 
дүрснүүдийг эргэн төсөөлж, цоо шинэ загвараар 

оруулж ирсэн бөгөөд нигүүлсэнгүй, сүнс мэт 
оршихуй нь сансар огторгуй руу уусан сарниж, 
Нэгдсэн Улсын дээгүүр бараантан бүрхэх лугаа 
харагдана. 

Түлэнхий дүрснүүд үзэгчдийг Америкийн нийгэм, 
хөгжлийн түүхийг эргэцүүлж бас эргэлзэхэд 
хүргэнэ. Зөвхөн энд л бид "Америк"-ийг ганц 
тоон дээр ашигладаг. Харин бөмбөрцгийн 
баруун хэсгийн бусад газруудад "Америкууд" гэж 
олон тоон дээр нэрлэдэг.

Мексик рүү дайрч, газар нутгийнх нь талаас 
илүүг өмчлөх гэрээ хэлэлцээр санаачилсан 

XIX зуунаас хойш Америкийн Нэгдсэн Улс 
Латин Америкт дахь төрийн эргэлтүүдийг 
идэвхийлэн дэмжсээр ирсэн. Баруун жигүүрийн 
цэрэгжүүлсэн бүлгүүдтэй; сонгууль, иргэний 
дайн, хувьсгалуудад хөндлөнгөөс оролцдог; 
улс орон, ард иргэдэд гүн шарх үлдээж, үгүйрч 
хоосрон, амь насаа алдах аюулд тулсан 
хүмүүсийг хойд зүг рүү дүрвэхээс аргагүй 
болгосон дайн, алан хядлага, гэмт хэргийн 
бүлэглэлүүдийн хүчирхийллийг өдөөсөн. 1930-
аад онд ерөнхийлөгч Херберт Хувер бөөнөөр 
албадан гаргах хөтөлбөр явуулж, 1.8 сая мексик 
хүнийг Нэгдсэн Улсаас гаргасны 60 хувь нь 

ТАВАН УРАН БҮТЭЭЛЧИЙН 
НҮДЭЭР 2019 ОН
Эргэлтийн цэг таван уран бүтээлчээс аль нэг бүтээлээ сонгож, тэр нь 2019 оныг хэрхэн тусгаж, эсвэл бэлгэдэж буйг 
тайлбарлахыг хүссэн юм.
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хууль ёсны оршин суугчид байв. Америкийн 
түүхийн энэ мэт хэсгүүдийг иргэдийн дийлэнх 
нь мэддэггүй. 

Энэхүү биеэ тоосон, ихэрхүү мартагнал 
цагаачдын эсрэг үзэл, латин америкчуудын 
эсрэг үзлийг өдөөж, хэлбэржүүлсээр ирлээ. 
Наймдугаар сард тохиосон Эль-Пасогийн 
хядлагаас эхлээд өдгөө үргэлжлэн буй мөшгилт, 
торны цаана суулгах, цагаач гэр бүлүүдийг 
салгах үүтгэл болжээ. Би хүн бүрийг 2012 онд 
гарсан "Harvest of Empire" баримтат киног (Хуан 
Гонзалезын ижил нэртэй номоос сэдэвлэсэн) 
үзэж, бид яаж яваад энд хүрснийг ойлгохыг 
уриалж байна. Тэгж гэмээнэ Нэгдсэн Улс Латин 
Америкийн асуудалд хөндлөнгөөс оролцож 
ирсэн явдал хийгээд өнөөдрийн шударга бус 
цагаачлалын тогтолцооны шууд хамаарлыг 
хамтдаа санаж чадна. Бид тэнд байсан учраас 
тэд энд байна шүү дээ. 

(МакАртурын шагналтай уран бүтээлч Терезита 
Фернандез өөрийн бүтээлүүддээ колончлол, түүх, 
хүчирхийлэл, эрх мэдлийн газар зүйн уялдаа 
холбоог эргэцүүлэн тунгаадаг. Түүний замналын 
дунд үеийн тайлан болох "Teresita Fernández: 
Elemental" үзэсгэлэн 2020 оны хоёрдугаар сарын 9 
хүртэл Майамигийн Перес урлагийн музейд гарч 
буй.)

ПАТТИ ЧАНГ
“Сүүний өр” (2019)

Нэгдсэн Улсын нийгэм цаг үеийн байдал, 
дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт зэргээс үүдэж 
2018 оны зун миний сэтгэл их түгшсэн. Тэгээд 
би тухайн агшинд айдас төрүүлж буй бүх зүйлийг 
жагсаан бичихээр шийдлээ. Айдсуудын маань 
зарим нь хий хоосон гэдгийг хараад сэтгэл 
амарсан ч чухал зүйлс хяналтаас гадуур болохыг 
ухамсарлах ялгаагүй л аймшигтай санагдсан.

2019 оны хоёрдугаар сараас хойш би "Сүүний 
өр" хэмээх олон хэсэг бүхий видео төсөл дээр 
ажиллаж байна. Эмэгтэйчүүд хөхөө саах зуураа 
айдаг зүйлсээ чангаар дуудна. Одоогоор Лос-
Анжелес, Хонконгийн бүсгүйчүүдийн айдсыг 
цуглуулаад байна. Цааш төслөө үргэлжлүүлэн 
Мексикийн АНУ-тай хиллэдэг бүс зэрэг өөр 
газруудад ажиллах хүсэлтэй. 

Хятадын буддизмд хүүхдүүд сүүг нь хөхөж хүн 
болсон учир ээждээ насан туршдаа өртэй 
байдаг гэж үздэг. Бие окситоцин, пролактин 
хэмээх даавруудыг ялгаруулж эхлэхэд хөхний 
сүү үүсдэг. Окситоцин нь мөн хайрлаж дурласан 
үед бий болдог даавар. Сүүний өр бол биднийг 
өөрсдийн маань түүх хийгээд газар дэлхийтэй 
холбодог байгалийн зохицуулалт. Энэ бол төлж 
баршгүй өр билээ.

Зургаадугаар сарын 9-нд Хонконгт зургийг нь 
авсан "Сүүний өр"-ийн нэг хэсгийн гурван дүрс 
энд байна. Энэ өдөр нэг сая орчим хүн цуглаж, 
Засгийн газрын Хятадад ялтан шилжүүлэх 
хуулийг эсэргүүцэн тайван жагсаал хийж байв. 
Видеонд оролцож буй хүн айдсыг нийтэд 
хандсан үг хэлбэрээр дамжуулж, ингэснээрээ 
хувь хүний айдсыг олон нийтийн айдас болгон 
хувиргадаг. Ийм байдлаар эл бүтээл нэгэн зан 

үйл болж буй юм.

Уур амьсгалын өөрчлөлт, төрийн бодлогууд, 
нөөц дутмаг байдал зэргээс болж хүмүүс газар 
сайгүй бухимдаж, санаа зовж буй ийм цаг үед 
бусадтайгаа холбоо харилцаатай байж, нэг 
нэгнээ анхаарч халамжлан, дэлхий ертөнцөө 
утга учиртай болгох арга замыг хамтдаа 

эрэлхийлэх нь чухал. 

Патти Чанг бол үйл хөдлөлийн урлаг, видео, 
бичвэр, өрөг урлагийн чиглэлээр ажилладаг уран 
бүтээлч бөгөөд Лос Анжелес хотод амьдардаг.

Баярсайханы ЭГШИГЛЭНОрчуулсан
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ДАВОУД БЕЙ
“Жуулчид, Абиссинийн баптист сүм” (2019)

Би Харлемд сүнснүүдийн дунд алхдаг. Энэ 
дүүргийг хүүхэд байх үеэсээ л мэддэг. Аав, ээж 
хоёр тэнд анх танилцсаныг тооцож үзвэл энэ 
газар амьдралын минь салшгүй нэг хэсэг байж 
иржээ. Гэвч Харлем өдөр ирэх тусам өөрийн 
гэсэн өнгө төрхөө алдаж байна. Үгүй юм гэхэд 
миний хэдэн арван жил мэддэг байсан тэр 
дүүрэг биш болжээ. 

Өөрчлөлт гарцаагүй тохиох нь мэдээж. Гэсэн ч 
Харлем мэтийн африк гаралтай америкчуудын 
хүрээлэл өөрсдийн дүр төрх, амин чухал түүхээ 
алдаж эхлэх аваас өөрчлөлт гээч юусан билээ? 
Тэнд юу үлдэх вэ? Харлемд он удаан жил амьдарч 
буй оршин суугчдын хувьд өөрчлөн шинэчлэлт 
юуг илэрхийлнэ гэж?

1970-аад онд анх Харлемын зургийг авч эхлэхэд 
минь сүрлэг сайхан сүмүүдэд нүсэр том цуглаан 
хийдэг байв. Вандан сандлууд дүүрэн байж, 
индэрээс эш номлол, сүсэг бишрэлийг тэтгэх 
сургаал айлддаг сан. Харин одоо цуглаанд 
ирдэг хүмүүс цөөрч, эсвэл эрхлэн явуулахад 
дэндүү үнэтэй тусаж эхэлснээс тэдгээр барилга 
байгууламж хоосорч, голдуу жуулчдын нүдийг 
хужирлах болжээ. Хамбын удирдлагад байдаг 
эдлэнг хариуцдаг улс, пасторууд сүмүүдээ 
хөгжүүлэгчдэд зарахыг илүүд үзэж, цаадуул 
нь хайр найргүй нурааж орхиод бас нэг орон 
сууцны барилга босгож таарах юм. Заримдаа 
шинэ боссон барилгад тусдаа хаалга бүхий 

сүмийн орон зай гаргаж өгөх нь ч бий. 

2019 оноо үдэж, шинэ арвантай золгож буй энэ үед 
Харлем хийгээд Америкийн бусад Харлемуудын 
хувь заяа хэрхэх вэ? Дэлхий дахиныг хамарсан 
хөрөнгийн урсгал, улангассан мэт хүчтэй түрэх 
үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэлтээс үүдсэн 
ашиг тус болоод аюул заналтай тулгарсан хар, 
бор хотуудад цааш юу тохиох бол? Иймэрхүү 
хүрээлэл, олон нийтийн бүлгүүдэд өөрсдийнх нь 
өв соёл, нэрийн хуудас байсаар ирсэн нийгэм, 
соёлын олон янз байдлыг хадгалан үлдэх 
боломж бий юу? Эсвэл эдгээр дүүргийн төвийн 
хэсгүүд цэвэр арилжаанд үндэслэсэн нэгэн 
хэвийн, уйтгартай газруудад залгиулж, өнгөрсөн 
үе ердөө хуучныг санагалзах сэдэл төрүүлэх 
маркетингийн хэрэгсэл болон ашиглагдах уу?

Давоуд Бей нь МакАртурын шагналт гэрэл 
зурагчин бөгөөд өдгөө Чикаго хотод амьдардаг. 

АЛИСИЯ КВАДЕ
"ПараПивот" (2019)

Саран дээр хүн анх хөл тавьсны 50 жилийн 
ой энэ онд тохиосны хүрээнд дэлхий даяар 
хэд хэдэн үзэсгэлэн зохион байгуулагдлаа. Би 
зарим үзэсгэлэнд нь оролцсон төдийгүй хүн 
төрөлхтний ололт амжилтыг тодотгох үйлсийн 
нэг хэсэг болсондоо баяртай байгаа. Гэсэн ч 
энэ талаар эргэцүүлэн бодох тусам саран дээр 
газардсан нь хүмүүсийн хүлээлтэд хүрээгүй 
юм шиг санагддаг. Тэр үеийн асуултууд өнөө ч 

ГЭСЭН Ч ЭНЭ ТАЛААР ЭРГЭЦҮҮЛЭН 
БОДОХ ТУСАМ САРАН ДЭЭР 
ГАЗАРДСАН НЬ ХҮМҮҮСИЙН 

ХҮЛЭЭЛТЭД ХҮРЭЭГҮЙ ЮМ ШИГ 
САНАГДДАГ. ТЭР ҮЕИЙН АСУУЛТУУД 

ӨНӨӨ Ч БИДНИЙ ӨМНӨ ХЭВТЭНЭ: 
БОДИТ БАЙДАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? БУСАД 
ГАРАГУУД ДЭЭР АМЬДРАЛ БИЙ ЮУ? 
ХҮМҮҮС ӨӨР ЕРТӨНЦИЙГ ЭЗЭГНЭХ 

БОЛОМЖТОЙ ЮУ?
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бидний өмнө хэвтэнэ: Бодит байдал гэж юу вэ? 
Бусад гарагууд дээр амьдрал бий юу? Хүмүүс өөр 
ертөнцийг эзэгнэх боломжтой юу?

Хүүхэд ахуй үеэс Нью-Йорк миний мөрөөдөл, 
хүсэл тэмүүллийн газар байсаар ирсэн. Би 
найман нас хүртлээ коммунист нийгэмд өссөн 
хүн. "ПараПивот" өрөг урлагийн бүтээл минь 
Метрополитан урлагийн музейн дээвэр дээр, 
Нью-Йоркийн бэлгэ тэмдэг болсон тэнгэр 
баганадсан барилгуудаар хүрээлүүлэн оршиж 
буйг харах туйлын онцгой байсан нь ийм 
учиртай. 

Гэтэл одоо энэ бүтээлээ харах нь хуучныг 
сануулах юм. Музейн дээвэр дээрх уудам өнцгөөс 
тольдоход эргэн тойрны тэнгэр баганадсан 
барилгууд "ПараПивот"-ын "ертөнц"-ийг түшиж 
буй театрын чимэг зураг лугаа мэдрэмж төрүүлэх 
бөгөөд чулуу бүрийг нэг цамхагийн орой дээр 
байрлуулсан мэт. Ингэснээрээ тогтворгүй 
байдлын гайхамшигтай басхүү түгшүүртэй 
дүрслэлийг бүтээсэн агаад тэдгээр байшингууд 
асар их хэмжээний мөнгө, дэлхийн эдийн 

засгийг түгшүүртэй байдлыг илэрхийлнэ. Тавин 
жилийн өмнө хүн анх саран дээр газардсантай 
зэрэгцүүлэн өрнийн ертөнцийн талаарх хүүхэд 
насны төсөөллөө эргэн санахуйд гаргах ёстой 
ахиц дэвшлүүд бидний өмнө овоорсон хэвээр. 

(Алисия Кваде 1979 онд Польшид төрсөн, одоо 
Берлин хотод ажиллаж, амьдардаг. Түүний бие 
даасан үзэсгэлэнгүүдийг Далласын контемпорари 
урлагийн музей болон Массачусетсийн 
технологийн институтийн Визуал урлагийн 
төвд үзэх боломжтой.)

АЛИЗА НИСЕНБАУМ 
"Лондоны метро: Брикстон буудал ба Виктория 

шугамын ажилчид Victoria Line" (2019)

Миний хуучин багш Грегг Бордовиц "Чиний яг 
одоо сууж буй өрөөний улс төр ямархуу байна 
вэ?" гэж асуудаг байв. Өдөр тутмын амьдралд 

тохиолдох харилцаа холбоо, эрх мэдлийн төрөл 
бүрийн бүтэцтэй хэрхэн хэлэлцэх учиртайг 
бидэнд сануулж байсан нь тэр. 

Миний хувьд энэ нь сайн танихгүй хүнтэйгээ 
цуг сууж, хэдэн цаг түүний хөргийг зурах 
байдлаар илэрдэг. Энэ зуур тэр хүмүүс эргэн 
тойрныг ажиглаж, надтай ярилцаж, бүтээл 
төрөх явцын анхны гэр болно. (Заримдаа тэд 
зөөврийн компьютерээс минь кино үзэж, нэг 
бол унтчихдаг юм.) Би тэдний дүр төрхийг үнэн 
зөвөөр, ядаж л ойролцоо буулгахыг хичээдэг. 
Танихгүй хүмүүстэй ийн суух ихэнхдээ хөгжилтэй 
байдаг ч улс төрийн хэцүүхэн яриа өрнөх үеүд 
бий. Энэ бол хэн хэнийх нь хувьд эмзэг хөндүүр 
мөч билээ. 

Өнгөрсөн өвөл Лондонгийн метрогоос надад 
Брикстоны буудал дээр байрлуулах урлагийн 
бүтээлийн захиалга өгсөн. Ингээд би Виктория 
шугамын 15 ажилтны хөргийг зурахаар 
болов. Тэдний дунд цэвэрлэгээний ажилчид, 
кондукторууд, буудлын менежерүүд байлаа. 
Надтай суусан хүн бүр Брекситийн талаарх үзэл 
бодлоо ил далд хэлсэн.  

Хэдийгээр бусад хүний үзэл бодолтой санал 
нийлэхгүй байж болох ч тэдний зовнил, 
болгоомжлол танд мэдрэгдсэн учир ойлгож 
энэрэх сэтгэл төрж мэднэ. Хэрэв тэд минчийж, 
хөмсгөө зангидаж байвал биеийн хэлэмжээс нь 
эмзэг цэгийг илрүүлж, Брексит тэдэнд чухам ямар 
муу совин татуулаад буйг мэдрэх боломжтой. 

Ойр зуурыг хөөрөлдөх зуураа цаад хүний 
арьсны өнгөтэй зохицох тосон будгийг холих 
зуур бидний хэн хэн нь хоорондын харилцаагаа 
хэмжиж, хэр зэрэг нээлттэй байж чадахаа 
үзэж буй мэт санагдсан. Харин эцсийн бүтээл 
энэхүү аажуухан, анхааралтай өнгөрүүлсэн цаг 
хугацаан дундаас үүссэн үнэнч, дуулгавартай 
байдлын баримт болж үлдэнэ. 

Бусадтай зөөлөн харилцахад илэн далангүй, 
нээлттэй чанар урган гарч ирдэг. Нэгдсэн Улс, 
Их Британийн улс төр өнгөрсөн жилийн турш 
хоорондоо төстэй замаар явж ирсэнчлэн улс 
төрийг голдуу институтийн хүрээнд макро 
түвшинд хэлэлцэж ярилцдаг. Нөгөөтээгүүр нэг 
нэгээрээ суугаад, өөр хүний үзэл бодлыг ихэд 
анхаарал хандуулан, тэвчээртэй сонсох энэ мэт 
амин хувийн шинжтэй үйлдэлд ч улс төр өрнөж 
байдаг билээ. 

Ализа Нисенбаум нийгмийн талаас нийгэмд 
бүртгэгдээгүй хүмүүс болох бичиг баримтгүй 
латин америк цагаачид, бусад ялгаатай 
бүлгүүдийн хөргийг өндөр анхаарал шаардсан 
уран зургийн аргаар бүтээдэг.

Орчуулсан

TURNING POINTS 2020
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ИДНИЙГ ХҮН ХЭВЭЭР НЬ АВЧ ҮЛДДЭГ ҮНЭТ 
ЗҮЙЛСИЙГ ДИЖИТАЛ ПЛАТФОРМУУД 
БАРИМТЛАХ УЧИРТАЙ.

Одоогоос арван жилийн өмнө, Харвардын 
профессор, “социобиологийн эцэг” гэгддэг нэрт 
эрдэмтэн Эдвард О.Уилсоноос ирэх 100 жилд 
тулгарах хямралыг хүн төрөлхтөн давж чадах уу 
хэмээн асуусан юм.

Тэрбээр "Бид шударга, ухаалаг байвал чадна. Хүн 
төрөлхтний жинхэнэ асуудал бол дараах зүйлс. 
Бид палеолитын үеийн сэтгэл хөдлөлтэй, дундад 
зууны институцитэй, бурхан шиг технологитой" гэж 
хариулсан.

Ноён Уилсоны эл дүгнэлтээс хойш технологийн 
бурхан шиг хүч нь эрс нэмэгдэж, харин та бидний 
уураг тархины импульс балар эртний, палеолитын 
үеийнхээс ер өөрчлөгдсөнгүй.

Гэхдээ өнөө цагт технологийн компаниудыг 
шүүмжлэлийн бай болгож буй гол шалтгаан энэ 
биш ээ. Фэйсбүүк, Гүүглийн дижитал дэд бүтэц нь 
тархины байгалиас өгөгдсөн хүчин чадлаас давлаа 
гэж ер дуулддаггүй шүү дээ. Харин технологийн 
компаниуд бидний хувийн мэдээллийг цуглуулж, 
хянаж байна гэх болгоомжлолыг олонтоо сонсдог. 
Түүнчлэн эдгээр компаниуд хэтэрхий нүсэр байна ч 
гэж шүүмжлэх нь бий. 

Хэдүүлээ хувийн нууцлалын асуудлыг шийдчихлээ 
гэж төсөөлөөд үзье л дээ. Энэхүү шинэ утопид 
бид бүх өгөгдлөө өөрсдөө эзэмшиж, технологийн 
аварга компаниуд хүмүүсийн онлайн байрлалыг 
хянах хориотой, зөвхөн бусадтай хуваалцахыг 
зөвшөөрсөн өгөгдөлд л нэвтрэх боломжтой байх 
юм. 

Ингэлээ гээд бидэнд харагдах элдэв зар 
сурталчилгааны тоо цөөрч, хянуулж мөрдүүлэх 
вий гэх айдас багасаж мэдэх ч онлайн ертөнцтэй 
холбоотой сэтгэл түгшээсэн чиг хандлагууд хэвээр 
үлдэх болно.

Бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлэх, “лайк” цуглуулахад 
донтохын хэрээр хүмүүсийн анхаарал төвлөрүүлэх 
хугацаа улам л богиносно. Уураг тархи маань уурлаж 
бухимдсан твиттерт автаж, ардчилсан хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэхийн оронд энэ ингэсэн, тэр тэгсэн гэж 
хүүхэд шиг гоншигноно. Өсвөр насныхан сэтгэцийн 
эрүүл мэндэд хор хөнөөлтэй цахим дарамт, кибер 
дээрэлхэлд өртөмтгий хэвээр байх болно.

Ямар мэдээлэл үнэ цэнтэйг хүнээр нягтлуулахын 
оронд автоматжуулах нь хамаагүй хямд учир 

агуулгын алгоритмууд биднийг хэт туйлшрал, 
хуйвалдааны онолд төөрөлдүүлсээр байх болно. 
Тэрчлэн явцуу онлайн бүлгэмд боловсруулсан 
радикал агуулгаас үүдэн олноор устгах гэмт хэрэг 
гарсаар л байх вий.

Хоёр тэрбум тархинд ингэтэл нөлөөлдөг болохоор 
дэлхийн түүхийг өнөөдөр сошиал медиа бичиж 
байна гэхэд хилсдэхгүй. Энэ нүсэр хүч ирэх 
сонгуулиуд, тэр ч бүү хэл бодит үнэнийг худал 
хуурмагаас ялгаж салгах чадварт маань нөлөөлж, 
нийгэм дэх хуваагдлыг лавшруулна. 

Мэдээж онлайн нууцлал бол шийдвэрлэх ёстой бодит 
асуудал мөн. Гэхдээ хувийн нууцлалын хамгийн 
сайн хууль гаргаад ч бид аанай л технологийн элдэв 
өдөөлтийг сөрж хүчрэлгүй, палеолитын үеийн сэтгэл 
хөдлөлдөө хөтлөгдөх болно.

Саяхан ФэйсАпп хэмээх аппликейшн од болж, 150 
сая хүнээс сониуч занг нь ашиглаад царайных нь 
зургийг, нэртэй нь авч дөнгөсөн байна. Яаж гэж үү? 
Энэхүү апп нь хүмүүст олон жилийн дараа ямаршуу 
дүр төрхтэй болохоо санаанд оромгүй бодитойгоор 
харах боломжийг олгожээ. Уг аппликейшныг (мөн 
150 сая хүний нэр, нүүр царайг) хэн эзэмшдэг вэ? 
Санкт-Петербургт байрладаг Оросын нэг компани.

Эгог нь өдөөх төдийд л уухайн тас царайны зургаа 
өгчхөж байхад сонгууль хакердаж, сонгогчдын 
мэдээллийг хулгайлах хэрэг хэнд гарах вэ?

Палеолитын үеийн зөн совинтой хөөрхийс бид 
хорхой хүргэм технологиудаас татгалзаж даанч 
чаддаггүй. Үүний төлөө бид хувийн нууцаа 
золиослоод зогсохгүй, эвлэлдэн нэгдэх чадвараа ч 
тавиад туучихдаг.

Учир нь, бидний палеолитын тархи хорвоогийн 
нажид зовлон болгоныг ойлгож ухаарахад 
зориулагдаагүй. Хамаг дэлхийн зовлон зүдгүүрийг 
хамж шимсэн мэдээллээр цахим орчинд 
бөмбөгдүүлсэн уураг тархи эцэстээ сурмал цөхрөлд 
ордог. Аливаа асуудлын талаар ханатал мэдээлэл 
өгсөн атлаа төдий хэмжээний гарц гаргалгааг 
дурддаггүй бол тэр технологи яав ч хүнлэг биш.

Бидний палеолитын тархи үнэнийг эрэлхийлэхэд 
мөн л зориулагдаагүй. Итгэл үнэмшлийг маань 
зөвтгөсөн мэдээлэл сайхан санагддаг, харин итгэл 
үнэмшилтэй маань зөрчилдсөн мэдээлэл эсрэгээрээ. 
Үүнийг улам дэвэргэх гэсэн шиг технологийн аварга 
компаниудын энэ олон товшдог бүтээгдэхүүн мөн 
чанартаа биднийг ямагт хувааж талцуулдаг шүү дээ. 
Атомыг анх хувааснаас хойш хэдэн арван жилийн 

БИДНИЙ ТАРХИ ТЕХНОЛОГИЙН 
ХӨГЖЛИЙГ ГҮЙЦЭХ ҮҮ?
Долоодугаар сард АНУ-ын Холбооны худалдааны комисс Фэйсбүүк компанийг таван тэрбум доллараар торгох болсноо 
зарласан нь хэрэглэгчийн хувийн нууцыг зөрчсөн хэрэгт оноосон хамгийн өндөр торгууль байв. 

ТРИСТАН ХАРРИС

Б

ТРИСТАН ХАРРИС
“Хүмүүнлэг технологийн 

төв”-ийг хамтран үүсгэн 
байгуулагч, Гүйцэтгэх 

захирал, "Your Undivided 
Attention” подкастын хөтлөгч
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дараа технологи нийгмийг өөр өөр үзэл суртлын 
ертөнцөд хувааж орхисон нь энэ.

Товчхондоо технологи хүний уураг тархийг 
давчихлаа. Хүмүүс дэлхийн хамгийн тулгамдсан 
асуудлуудыг шийдвэрлэх хүчээ алдсаар. 
Технологи хийгээд тархины хөгжлийн эл зөрүүтэй 
байдалд дулдуйдан зар сурталчилгааны бизнес 
загварууд хөгжиж, анхаарлын эдийн засгийг бий 
болгов. Хариуд нь бид хүн төрөлхтний уруудах 
замыг "үнэгүй" авдаг боллоо.

Энэ бол асар аюултай үзэгдэл. Хоёр тэрбум хүн 
ийм орчинд гацаж, анхаарлын эдийн засгийн 
уршгаар оршин тогтнолоо өөрсдөө үгүй хийх 
соёл иргэншил болж хувирчээ.

Сайн мэдээ гэвэл бид өөрсдийн тархи хийгээд 
ашигладаг технологийнхоо хөгжлийн зөрүүг 
анзаарч таних чадвартай цор ганц төрөл зүйл. 
Тэгэхээр эдгээр чиг хандлагыг сөрөх хүч бидэнд 
бий гэсэн үг.

Гол нь бид энэхүү сорилтыг даван туулж, 
өөрсдийн дотоод руу өнгийж, тэндээс олсон 
мэргэн ухаанаараа шинэ, илүү хүмүүнлэг 
технологийг бий болгож чадах уу гэдэг асуулт 
гарч ирнэ. “Өөрийгөө тань” гэж өвөг дээдэс 
маань сургасан шүү дээ. Бурхан шиг болсон 
технологио бид өөрсдийн бодит хэмжээ 
хязгаарт эргэж нийцүүлэх ёстой.

Хийсвэр сонсогдож магадгүй ч хэрэгжүүлэх 
боломжтой бодит арга хэмжээ цөөнгүй бий. 

Нэгдүгээрт, бодлого боловсруулагч нар 

технологийн аварга компаниудад онцгой 
албан татвар бий болгож, ноогдуулж болно. 
Хүмүүсийн анхаарал төвлөрүүлэх хугацааг 
богиносгож, анхаарлыг нь сулруулж байгаа учир 
уг татварыг төлнө. Ингэснээр эдгээр компанийн 
бизнес загвар асар өндөр үнэтэй болохын 
сацуу баялгийг ахин хуваарилж, сэтгүүлзүй, бүх 
нийтийн боловсролыг дэмжихэд, мөн хүний 
үнэт зүйлсийг дээдэлж, нийгэмд үйлчлэхийг 
эрхэмлэдэг шинэ платформыг бүтээхэд зарцуулж 
болно.  

Хоёрдугаарт, та биднийг донтуулж, биеэ 
өргөмжилсөн хэт туйлшрагч болгон хувиргаж 
ашиг хонжоо олдог үнэгүй сошиал медиа 
платформуудыг хэрэглэхийн оронд тодорхой 
хэмжээний төлбөр төлөөд, “лайк” цуглуулах 

бус, дэлгэцээс хол байхыг уриалдаг үйлчилгээг 
сонгож болох юм. Ийнхүү төлбөр төлдөг 
болсноор эдгээр үйлчилгээ хүн төрөлхтний сайн 
сайхны төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг болно.

Гуравдугаарт, дижитал платформууд хуурамч 
мэдээлэл тараахынхаа оронд хурдтай тархаж 
буй хор уршигтай контент болон deepfakes 
(хиймэл оюун ухаан ашиглан жинхэнэ мэт 
харагдуулдаг хуурамч дүрс) гэх мэт технологийн 
гажуудлаас хамгаалдаг медиа дэд бүтцийг эрс 
сайжруулах боломжтой.

2020 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр 
дэвшигчид хүний уураг тархийг давж гарах 
гэсэн технологийн уралдаанаас учирч буй 
аюул заналын талаар сайтар ойлгож авах 
ёстой. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд эдгээр 
улстөрчдийг хариуцлагатай байлгах учиртай. 
Анхаарлын эдийн засагт ач холбогдол 
өгөхгүйгээр ямар ч ерөнхийлөгч сонгуулийн 
амлалтаа үр дүнтэй биелүүлж чадахгүй.

Хүнлэг технологийг бий болгоё гэвэл хүний 
мөн чанарыг тунгаахаас аргагүй. Гэхдээ энэ 
нь зөвхөн хувийн нууцын тухай яриад зогсох 
хэрэг биш. Энэ бол оюун санаагаа дайчлах 
мөч. Бид дотоод ухамсар, шүүмжлэлт сэтгэлгээ, 
үндэслэлтэй мэтгэлцээн өрнүүлэх, эргэцүүлэн 
бодох чадвар зэрэг байгалиас заяасан давуу 
талуудаа төдийгүй юун дээр хяналт алддагаа, 
ямар сул талтайгаа ч ойлгох хэрэгтэй.

Технологитой эвлэрэх цорын ганц арга зам бол 
эхлээд өөртэйгөө эвлэрэх. 

Дашцэрэнгийн МӨНХХИШИГ

ЭГОГ НЬ ӨДӨӨХ ТӨДИЙД Л УУХАЙН 
ТАС ЦАРАЙНЫ ЗУРГАА ӨГЧХӨЖ 
БАЙХАД СОНГУУЛЬ ХАКЕРДАЖ, 

СОНГОГЧДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ 
ХУЛГАЙЛАХ ХЭРЭГ ХЭНД ГАРАХ ВЭ?
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равдугаар сарын 27-нд ялалт илэрхий 
болсны дараа Буэнос Айресын шөнийн 
тэнгэрт Хулиогийн IX өргөн чөлөөн дэх 
Эва Дуарте дэ Пэроны зурагт самбарууд 

гэрэлтэн үзэгдэв. Арван давхар байшинтай 
дүйцэхүйц том зургууд Кристина Фернандес 
дэ Киршнер 2015 онд ерөнхийлөгчийн албаа 
хүлээлгэснээс хойш анх удаа гэрэлтэж байгаа нь 
тэр.  

Сөрөг хүчний байр сууринд өнгөрүүлсэн дөрвөн 
жилд яагаад ч бүтэмгүй санагдаж байсан зүйл 
сая биелж, Пэронынхон итгэмээргүй амжилтад 
хүрэв. Аргентинчууд дахиад л Киршнер хатагтайг 
улс төрийн хойморт залчихлаа. Авлигын 11 
хэрэгт холбогдчихоод байгаа, улиран сонгогдсон 
экс ерөнхийлөгч энэ удаа хамтрагч асан (бас 
олон жилийн дайсан) Алберто Фернандесын 
орлогчийн үүргийг хүлээхээр болов.   

 “Миний төлөө нулимс унагах хэрэггүй, Аргентин 
минь” гээд дээхнэ үеийн мюзиклийн дуу 
байдаг даа. Шүтэн бишрэгчдэдээ Эвита нэрээр 
хоногшсон Эва Пэроныг гол дүр болгосон 
хөгжимт театрын жүжиг тавигдсанаас хойш 
нулимс, драм, Аргентин  салшгүй ойлголтууд 
болсон. Эва гурван арваны тэртээ Аргентины 
тэргүүн хатагтай байхдаа ерөнхийлөгч, генерал 
Хуан Доминго Пэроны дэгжин эхнэр, ядуу буурайг 
тэтгэгчийн хувиар улс төрд хүчтэй байлаа.  

Пэроны гэр бүл төрийн эрхэнд байхад Аргентины 
ард түмэн дэмжигч, эсэргүүцэгч  гэсэн хоёр 
туйлд хуваагдсан түүхтэй. Харин 2007-2015 онд 
Киршнер хатагтайн бүрэн эрхийн хугацаанд мөн 
л тиймэрхүү хуваагдал үүссэн. Одоо ч хэвээр 
байна.  

Киршнерийг эс тооцвол Эвитагаас хойш ямар ч 
эмэгтэй тийм их хүчийг гартаа атгаж, улс орны 
байдалд нөлөөлж байсангүй. Тэр хоёрын ижил 
төсөөтэй талууд угаас илэрхий, Киршнер өөрөө 
ч үргэлж тодотгодог. Хоёул алсын бодолтой, 
эрч хүчтэй тэргүүн хатагтай байж, нөхрийнхөө 
дэргэд өөрийн статусыг өсгөж чадсан бүсгүйчүүд. 
Нөхөр Нестор Киршнерийн орыг залган гарч 
ирсэн Кристина Киршнерийн улс төрийн замнал 
хувийн амьдралтай нь нягт холбоотой бөгөөд 
өөрийг нь дэмждэг, эсэргүүцдэг хүмүүсийн аль 
алиных нь нөлөөгөөр хувьсаж ирсэн. 

Эва Пэроны бүрдүүлсэн нөхөртөө үнэнч ханийн 
дүр төрх Кристина Киршнерийн амжилтад мөн 
жигүүр болсон. “Миний гэсэн юм бүхэн, бүхий л 
бодол, мэдрэмж, би гэдэг хүн тэр чигтээ Пэрон 
юм” хэмээн Эвита  “Миний амьдралын зорилго” 
(La Razon de Mi Vida) номдоо бичсэн байдаг.  

Эвита гэрлэлтээ ариун гэгээнд, нөхрөө бараг л 
бурханд тооцдог уламжлалт үзэлт эмэгтэйчүүдийн 
жишиг байв. Хатагтай Киршнер улс төр дэх бусад 
эмэгтэйчүүдэд ихэрхэх хандлагатай байдаг нь 

үүнээс улбаатай. Тухайлбал, кампанит ажлынхаа 
үеэр тэр удахгүй бүрэн эрхийн хугацаа нь дуусах, 
Буэнос Айрес мужийн захирагч Мария Эужиния 
Видалыг нөхрөөсөө салсан хэмээн доромжилсон.

Энэ жил хэвлэгдэн гарсан “Чин сэтгэлээсээ” 
хэмээх дуртгал номдоо К.Киршнер ерөнхийлөгч 
Маурисио Макри болон түүний гэргий (аль аль 
нь анхны гэрлэлтээ цуцлуулсан) харагдаж байгаа 
шигээ үлгэр жишээ хос биш гэжээ. Ингэхдээ тэр 
Маурисио Макригийн гэр бүлийг өөрийнхтэйгөө 
харьцуулж, 2010 онд нас нөгчих хүртэл нь 
35 жилийн турш нөхөртэйгөө л хамт байсан 
тухайгаа бичсэн байна.  

Тэрбээр саяхнаас феминизмтэй холбогдох 
асуудлыг анхаарах болов. Гэхдээ  ерөнхийлөгчийн 
албыг бараг арван жил хашихдаа үр хөндөлтийг 
хуульчлахыг эсэргүүцсэн нь К.Киршнер. 
Хэвлэлийнхэн түүнээс эмэгтэйчүүдийн 
асуудлуудыг хэрхэн харж байна гэж асуухад “Би 
феминист биш, пэронист” гэсэн удаатай. 

Олны дундаас санаачлагдан гарсан “Ni Una 
Menos” хөдөлгөөн 2015 онд хүч авч, эмэгтэйчүүд 
олноороо амиа алдаж буйд эмзэглэсэн хүмүүс 
гудамжинд гарч жагсахад К.Киршнер мөн л 
ерөнхийлөгч байсан. Тэр “Ni Una Menos”-ийг 
сөрөг хүчний санаачилга гэж бодсоноо сүүлд 
ярьсан байдаг. 2018 онд “Ni Una Menos”, #MeToo 
хөдөлгөөний эрч, дэлхий дахины хандлагыг 
дагаж М.Макри үр хөндөлтийг зөвшөөрөх 
хуулийн төслийг үндэсний хэмжээнд авч 
хэлэлцэхээр болсон юм. 

Экс ерөнхийлөгч хатагтайгаас илүү Аргентины 
улс төрийн уур амьсгалыг мэдэрдэг хүн үгүй. 
Залуудаа хавдраар өөд болсноор цуу домог 
нь бүр ч батажсан Эвита ядуу дорой хүмүүсийг 
тэтгэгч хэмээн бишрэгдсэн бол К.Киршнер 
нөхрийнхөө үхэл, авлигын хэргүүд, “ар 
нуруундаа хутгалуулсан” удаа бүрийг давж гарсан 
хатуужилтай бэлэвсэн эмэгтэйн дүрээр хүмүүсийн 
сэтгэлийг татжээ. Үнэндээ, шинэхэн Ерөнхийлөгч 
А.Фернандес К.Киршнерийн кабинетыг ахалж 
байснаа 2008 онд хаяж гараад түүнгүйгээр 
перонист хөдөлгөөн эхлүүлэхээр шийдсэнээр 
дайсагнал эхэлсэн юм. 

Ноён Фернандес тэгэхэд улс төр дэх бусад 
дайсантай нь нэгдэн түүнийг хүчгүйдүүлэн 
унагахаар эвсэж, улс төрийн хурал цуглаан, 
телевизийн хөтөлбөрийн үеэр түүнийг болон 
намын нөхдийг нь гутаан доромжилж байв. 
Гэвч хатагтайн хүчийг сулруулж чадсангүй. 
Сонгогчдын 35 хувь, нарийвчилбал Буэнос 
Айресын орлогын түвшин доогуур, хүн ам шигүү 
суурьшсан дүүргийнхний үнэмлэхүй дэмжлэгийг 
хүлээсэн түүнийг нэгэнт дийлж чадахгүйгээс хойш 
нэгдэхээс аргагүй болов. Ингээд А.Фернандес 
К.Киршнерийн гарыг үнсэн гуйхад хүрлээ. 

ЭВИТА ЭРГЭН МАНДЛАА 
Кристина Фернандес дэ Киршнерийн феминизм өөр хэнд ч биш гагц өөрт нь  ашигтай.  

ПОЛА ОЛУААРАК 

А

ПОЛА ОЛУААРАК 
“Харгис онолууд” номын 

зохиолч 
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Зохиомжлох чадварыг Эвитагаас дутуугүй 
эзэмшсэн К.Киршнер зохиол бичиж дүр төрхөө 
шинээр бүтээсэн. Өөрийн үйл хэргийг түүхийн 
тусгал гэж итгэдэг нь үүнээс харагдана. “Чин 
сэтгэлээсээ” номынхоо аялан танилцуулгаар 
кампанит ажлаа хийсэн тэрбээр үнэнч 
дэмжигчидтэйгээ уулзан ярилцаж, гарын үсэг 
зурж өгч байгаа нь дуранд буужээ. 

Киршнерийн ертөнцөд муу зүгийн буг чөтгөр, 
сайн зүгийн сахиусан тэнгэрүүд (Кристина 
болон түүний нөхөд мэдээж энд хамаарна) 
л гэж байдаг. Тэрбээр авлигын хэргүүдийг 
хуулийнхан эрх мэдлээ хэтрүүлсэн явдал хэмээн 
үзэж, өөрийгөө шүүхийн мөрдлөг хавчлагын 
эсрэг тэмцэж байна гэдэг. Энэ зуур Эвита шиг 
ард түмний төлөө тэмцэгч, домгийн баатрын 
үзэмжээ хадгалсаар. Аргентиныг хуваасан хоёр 
туйлын эсрэгцэл дунд  Киршнер тогтож үлдээд 
байгаа юм. 

Эрх мэдэлд эргэн хүрэх замд нь тулсан олон 
саад тотгорыг давахын тулд Кристина Киршнер 
өнөөдрийн феминизмийн гол асуулт “Эрчүүдийг 
яах вэ?”-д өгсөн  хариулт нь нөхрөө перонизмд 
золиослох байлаа. Энэ бол Эвита бус Хуан 
Пэроныг даган дуурайсан үйлдэл. Генерал 
Пэрон нэгэнтээ эхнэрээ шүтээн болгосон шиг 
Кристина Нестороо гэгээнтэн маягийн дүрд 
хувиргаж орхиод өөрөө орыг нь эзлэв. Үүгээрээ 
тэр “Баяртай, Нестор. Миний цаг ирлээ” гэж 
байгаа бололтой. 

Энэ жүжиг хэзээ дуусах юм бэ?

Пүрэвдоржийн НОМИНБИЛЭГОрчуулсан
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ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААНД ИТГЭЛ 
ОЛОХЫН ТУЛД ТЕХНОЛОГИЙН 
ЕРТӨНЦ ЮУН ДЭЭР ТӨВЛӨРЧ 

АЖИЛЛАХ ЁСТОЙ ВЭ? 

ЭШТОН Б.КАРТЕР 

Харвардын Кеннеди сургуулийн харьяа шинжлэх 
ухаан, олон улсын харилцааны Бельфер төвийн 
захирал, АНУ-ын Батлан хамгаалах яамны 
Нарийн бичгийн дарга асан

2013 онд БХЯ-ны хоёрдугаар нарийн бичиг 
байхдаа би одоо ч хэрэглэж байгаа өөрөө галлах 
зэвсгийн журмыг боловсруулсан юм. АНУ дайны 
талбарт ч үнэт зүйлээ алдах ёсгүй, тиймээс уг 
журамд хиймэл оюун ухааны тусламжтай галт 
зэвсгийг ашиглах аливаа тохиолдолд хүн уг 
ажиллагаанд заавал оролцох, машины өмнөөс 
хариуцлага хүлээх заалт бий. Арилжааны 
зориулалттай хиймэл оюун ухаан яг үүнтэй 
ижил хэмжээний ёс суртахууны үнэлэмжийн 
хүрээнд захирагдах нь зүй. Зээлийн үнэлгээний 
тооцоолол, ял шийтгэл тооцох, мэдээллийн 
нууцлал ч ялгаагүй. Хариуцлага бий болгохын 
тулд ил тод байдлыг юун түрүүн бүрдүүлэх 
ёстой. Технологийн хөгжилд энэ насаа зориулж 
яваа хүний хувьд хариуцлага хүлээх чадварыг 

хангахын тулд ил тод байдлыг бүрдүүлэх л 
хиймэл оюун ухааны алгоритмын хөгжлийн 
шийдэл гэж харагдаж байна.

 

РАНА ЭЛ КАЛИУБИ
Аффектива компанийн хамтран үүсгэн 
байгуулагч, Ерөнхий захирал 

Өнөөдрийн хиймэл оюун ухаан хүнийг харах 
чадваргүй байгаа гэж хэлж болно. Мэдээж 
роботууд бидний оршин буйг харж байгаа 
ч юу мэдэрч байгааг одоохондоо мэдэхгүй. 
Технологитой харьцаж эхлүүт бидний мэдрэмж, 
тэр дундаа сэтгэлийн нарийн өнгө аяс кибер 
ертөнцөд алга болчихдог. Гагц хүн, хиймэл 

18 МАНЛАЙЛАГЧИЙН АЖЛЫН ИРЭЭДҮЙ, ШИНЭЧЛЭЛ, 
ИТГЭЛЦЛИЙН ТАЛААРХ ОНЦЛОХ ХАРИУЛТУУД

БИЗНЕСИЙН МАНЛАЙЛАГЧИД ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААНЫ ИРЭЭДҮЙН ТАЛААР

2019 оны хоёрдугаар сард зохиогдсон “New Work Summit”-ын гол сэдэв хиймэл оюун ухааны үсрэнгүй хөгжил, ирээдүйн 
боломж, учрах эрсдэл хийгээд ажлын байрны нөлөөллийн тухай байлаа. The New York Times энэхүү арга хэмжээнд 
оролцсон салбарын манлайлагчдаас технологийн тухай өөрт таалагдсан асуултаас хариулт авсан юм. Сэтгүүлд 
зориулж хариултыг товчилсон болно. 
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оюун хоёрын хооронд ч биш хүн хүний хооронд 
итгэлцэл тогтох, холбоо үүсэхэд энэ хамгийн 
том садаа болж байгаа. Биднийг хүн болгодог 
зүйлсийг мэдрэхгүй технологид хэрхэн итгэх 
болж байна?  

Хиймэл оюун ухаан хүний бүхий л зүйлсийг 
ойлгох чадвартай болж, бидэнтэй жинхнээсээ 
холбогдсон цагт л итгэлцэл үүсэх боломжтой. 
Ялангуяа технологи нийгэмд тодорхой байр 
суурь эзэлж, бидний технологитой харилцах 
харилцаа илүү хувийн шинжтэй болох үед энэ 
асуудал бүр ч хурц илэрнэ. Гэвч итгэлцэл гэдэг 
хоёр талтай. Хиймэл оюун ухаан хүнийг сайн 
ажлын хамтрагч, зөв шийдвэр гаргагч, ёс зүйтэй 
технологийн хэрэглэгч байж чадна гэдэгт бас 
итгэдэг байх хэрэгтэй. Хиймэл оюун ухаан хүний 
сэтгэлзүй, сэтгэл хөдлөлийг бүрэн ойлгосон цагт 
л энэ боломжтой.   

ДАНИКА ЛАЗУК
Бетаворкс Кэмп компанийн ерөнхий менежер 

Мэргэжилтнүүд өөрсдийн бүтээж буй 
технологийн ёсзүйн асуудлыг илүү чухалчлах 
хэрэгтэй байна. Жишээ нь, хиймэл оюун ухаан 
болон 5G технологи хөгжлийн ид үедээ шинэ 
зах зээлээр тогтохгүй шинэ салбаруудыг 
үүсгэх нь дамжиггүй. Блокчэйн гэх зэрэг шинэ 
технологийн боломжууд интернэт орчныг илүү 
ардчилсан, аюул багатай болгож, хэрэглэгчдэд 
их эрх мэдэл олгож, хариуцлагыг шударгаар 
хуваарилах гэхчлэн олон сайн талтай.   

Сүүлийн үед газар аваад буй синтетик медиа 
болон огмэнтэд орчин дэндүү их боломж 
авчрах учраас бид түр зуур азнах хэрэгтэй. 
Инстаграмд зориулж бүтээсэн цахим од Лил 
Мигэла, Фортнайтын онлайн худалдан авалтууд, 
Алекса мэтийн автомат төхөөрөмжөөр хүмүүс 
хоорондоо харьцах болсон явдал гээд тоочоод 
баршгүй олон ухаалаг машин хүний мэдрэхүйг 
тэлж, сорьж байна. 

ТРИСТАН ХАРРИС 
Хүмүүнлэг технологийн төвийн хамтран үүсгэн 
байгуулагч, Ерөнхий захирал

Хиймэл оюун ухаанд итгэлцэл үүсэх хамгийн том 
хүчин зүйл нь тэдний бизнес загварыг шийдвэр 
гаргагч талтай тэнцвэртэй нэгтгэх. Тэрхүү эрх 
мэдэлтнүүд өөрсдийн гаргах аливаа шийдвэр 
өндөр эрсдэл тээж буйг мэдсэн байх нь нэгдүгээр 
зарчим. Техно-утопичид нэг л сайхан тэнгэрлэг 
хиймэл оюун ухаан лабораториос сугаран гарч 
ирээд бидний хамаг ажлыг хийгээд өгөх юм шиг 

төсөөлдөг. Гэвч тэрхүү хиймэл оюун ухааныг 
хөгжүүлж буй компаниуд ямар зорилгоор, 
ямар бизнес загвараар бүтээв гэдгийг төдий л 
бодолцдоггүй. Сүүлийн хэдэн жил фэйсбүүкийн 
хүний нийгэмд үзүүлж буй сөрөг нөлөө нь 
бизнес загвар, эрхэм зорилгын зөрүүнээс үүдсэн 
доголдол гэдгийг санууштай. 

ДОВ СЭЙДМАН
ЛРН компанийн үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий 
захирал

Бизнесээр бизнес хийнэ гэдэг өөр ойлголт. 
Бизнесээр бизнес хийх гэдэг бол нийгэм бүтээнэ 
гэсэн үг. Ертөнц улам л холилдож, төвийг 
сахих боломж улам хумигдсаар. Тиймээс шинэ 
технологийн хэрэглээ, түүний хариуцлагаас 
зугтах эрх бидэнд байхгүй. Итгэлцэл үүсэхийн 
тулд дан ганц програмчлал хангалтгүй. Бид 
програмчлалаас ёс суртахуунчлал руу дэвших 
ёстой. Хүн төрөлхтний нэгдмэл үнэт зүйлсээр 
манлайлж, эрх тэгш хамтын ажиллагааны хүчинд 
бид технологийн жинхэнэ зорилго руу дөхнө. 
Технологийн жинхэнэ зорилго бол амьдралын 
чанарыг өргөх, хүмүүс биднийг жинхэнэ 
ёсоор нэгдмэл болгох, хүний бүтээх чадавхыг 
бэхжүүлэх замаар дэлхийг илүү нээлттэй, эрх 
тэгш болгох шүү дээ. Тэгэхээр бид хүмүүсийг 
“хэрэглэгч”, эсвэл “товчлуурын даралт” гэж явцуу 
дүгнэхээс хальж үнэн зөв мэдээллийг хүртэх 
эрхтэй,  боловсруулах чадвартай хүмүүс гэж юун 
түрүүнд хандах ёстой. 

МЕРЕДИТ ВИТАКЕР 

AI Now интститутийн хамтран үүсгэн 
байгуулагч, захирал

Харж, баталгаажуулж чадахгүй зүйлдээ итгэнэ 
гэдэг хэцүү. Бидний ихэнхийн хувьд хиймэл 
оюун ухаан корпорацийн хананы цаана, 
процессорын ард нуугдсан үл үзэгдэх шинжээр 
төсөөлөгддөг. Сүүлийн үед хиймэл оюун ухаан 
хэнийг ажлаас халах, хэнд тэнсэн харгалзах ял 
оноох, таны хүүхэд аль сургуульд сурах хэрэгтэй 
гэх мэт нийгмийн шинжтэй тооцоонуудыг хийх 
боломжтой боллоо. Хиймэл оюун ухаан болон 
түүнийг ашгийн төлөө хөгжүүлэгчдийг бид юун 
түрүүн яаралтай олон нийтийн өмнө хариуцлага 

ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН ХҮНИЙ 
БҮХИЙ Л ЗҮЙЛСИЙГ ОЙЛГОХ 

ЧАДВАРТАЙ БОЛЖ, БИДЭНТЭЙ 
ЖИНХНЭЭСЭЭ ХОЛБОГДСОН ЦАГТ 
Л ИТГЭЛЦЭЛ ҮҮСЭХ БОЛОМЖТОЙ. 
ЯЛАНГУЯА ТЕХНОЛОГИ НИЙГЭМД 
ТОДОРХОЙ БАЙР СУУРЬ ЭЗЭЛЖ, 

БИДНИЙ ТЕХНОЛОГИТОЙ 
ХАРИЛЦАХ ХАРИЛЦАА ИЛҮҮ 

ХУВИЙН ШИНЖТЭЙ БОЛОХ ҮЕД ЭНЭ 
АСУУДАЛ БҮР Ч ХУРЦ ИЛЭРНЭ. 

Орчуулсан
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хүлээдэг тогтолцоонд оруулах хэрэгтэй. 
Үүнд гаднын аудит орж ирэхээс гадна тухайн 
компаниудын дотоод бүтэц зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагааг нийтэд олон ил тод болгох тухай 
ярьж байна. 

Ийм төрлийн системийн хохирогч болох өндөр 
магадлалтай аливаа орон нутгийн иргэдэд энэ 
хамгийн их хамааралтай. Энэхүү итгэлцлийн 
чулууг босгохын тулд технологийн хүрээнийхний 
оролцоо маш чухал, сайн дурын үндсэн дээр 
хийх бараг боломжгүй. Ийм өөрчлөлт, хуулийн 
зохицуулалтад орохын тулд өргөн хүрээтэй 
бүтцийн өөрчлөлт зайлшгүй шаардлагатай. 
Одоогийн загвар хиймэл оюун ухааныг ашгийн 
зорилгоор харж буй нь нууц биш. 

ДИЙП НИШАР 

Софтбанк Вишн Фандын ахлах менежер 

Хиймэл оюун ухаан хүн төрөлхтнийг заналхийлэх 
бус, туслах ёстой. Хэмнэж болох ажлаа даатгаж, 
тухайн цагтаа илүү чухал зүйлсээ амжуулах. 
Өнөөгийн түвшинд хиймэл оюун ухаан байгальд 
ээлтэй материал бий болгох, эмч нарт шийдвэр 
гаргахад нь тусалж, үйлдвэрийн шугамыг 
хөнгөвчилж, шинэ эм хийхэд тусалж байна. Бид 
айдсаа хойш тавьж, илүү эерэг талаас нь харах 
хэрэгтэй.  

САРА МЭНКЕР
Гро Интеллэжинсийн үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий 
захирал 

Ил тод байдал, хариуцлага хоёр тодорхой 
болсон цагт л итгэлцэл үүсдэг. Технологийн 
мэргэжилтнүүд хамтран ажиллаж, мэдээллээ ил 
тод солилцдог тогтолцоо үүсгэж, байнга хөгжиж, 
хувьсан өөрчлөгддөг ажлын орчинг бий болгох 
хэрэгтэй байна. Ил тод байдлыг бий болгосноор 
хариуцлага үүснэ, хариуцлага бий болсноор 
эрүүл мэнд, хүнс, боловсрол гэх мэт хиймэл 
оюун ухааны туслалцаа шаардлагатай чухал 
салбаруудад хүрч ажиллах боломж нээгдэнэ. 

АДЕНА ФРИЙДМАН 

Насдакийн Ерөнхий захирал 

Итгэлийг өгдөггүй, олж авдаг гэж үг байдаг. 
Хөрөнгийн зах зээлийн туршлагаас харахад 
ил тод байдал итгэлцлийг үүсгэх түлхүүр хүчин 
зүйл болдог. Хиймэл оюун ухааныг бүтээж 
буй байгууллагууд хэрэглэгч болон шийдвэр 
гаргагчдад өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүний 
мэдээллийн тухай хэр их мэдээлэл хуваалцахаас 
эхлээд итгэлцлийн тухай ярьж болно. Итгэлцэл 
үүсэхийн тулд бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчдэд илүү 
ойлгомжтой тайлбарлах шаардлага бий болох 
учраас бас нэг давуу талтай. Хэрэв хиймэл оюун 
ухааныг ил тодоор нэвтрүүлж чадвал бидний 
мэдэх бүх салбар, үүний үр шимийг хүртэх 
боломжтой. Эцсийн дүндээ илүү найдвартай, 
ухаалаг, аюулгүй сонголтуудыг хэрэглэгчдэд 
санал болгоно гэсэн үг. 

РЭЙД ХОФФМАН 
ЛинкэдИнийн хамтран үүсгэн байгуулагч, 

АХЛАХ СУРГУУЛИЙН ХҮҮХДҮҮДЭД 
ТРИГОНОМЕТР, ФИЗИКИЙН УХААН 

ЗААДАГ МӨРТЛӨӨ СТАТИСТИК, 
НИЙГМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 

ХИЧЭЭЛ ОГТ ЗААДАГГҮЙ НЬ НАДАД 
АБСУРД САНАГДДАГ. КОД БИЧИЖ 
СУРАХ ХЭРЭГТЭЙ, ГЭХДЭЭ ЯМАР 

МЭДЭЭЛЭЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭН 
ТЭРХҮҮ КОДЫГ БИЧИХ ШААРДЛАГА 

БИЙ БОЛОВ ГЭДГИЙГ ОЙЛГОХ НЬ 
ИЛҮҮ ЧУХАЛ.  
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Ерөнхий захирал. 

Грейлок Партнерсын хамтран эзэмшигч 

Хүн төрөлхтөнд эерэг үр дүнтэй байхын үүднээс 
хиймэл оюун ухааны аюулгүй ажиллагаанд 
дорвитой хөрөнгө оруулах их чухал. Аюулгүй 
ажиллагаа гэдэгт алгоритм, процессын ил тод 
байдлыг оруулан ярьж байна. Түүнчлэн үүнд 
хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлтийн талаар 
ёсзүйн ойлголт, хэрэглээ багтах ёстой. Нэмээд 
машины ажиллагааны тухай маш дэлгэрэнгүй 
ойлголтыг үүндээ багтаана. Технологийн салбар 
хиймэл оюун ухааны аюулгүй ажиллагааны 
төлөө хамтран ажиллах шаардлагатай байна. 

ДЭВИД ЛИМП 
Амазон Дэвайсис, Сервисийн дэд ерөнхийлөгч 

Хүмүүс шинэ технологийг үргэлж шүүмжлэлээр 
угтдаг нь жам. Хиймэл оюун ухаан бол үүний 
нэг л жишээ. Би өөдрөг үзэлтэн, түүнчлэн 
түүхийн туршид шинэ технологи ихэвчлэн хүн 
төрөлхтний хөгжил дэвшил, ажлын бүтээмж, 
эрүүл мэндэд өгөөжөө өгсөөр ирсэн. Тэгвэл 
хиймэл оюуныг бид хэрэглэгчийн хамгийн 
чухал асуудлыг хэрхэн шийдэхэд ашиглаж 
болох вэ гэдэг талаас нь авч үзье. Хиймэл 
оюун ухааныг өдөр тутам, практик амьдралд 
нэвтрүүлснээр хүмүүс түүний эерэг нөлөөг илүү 
амар ойлгоно. Технологийн салбарынхан  бид 
бүгдээр стандарт, хяналтаа хамт тогтоож, эдгээр 
алгоритмууд аливаа нэг талд үйлчлээгүй, хувийн 
нууцлалыг сахидаг, хэрэглэгчийг чухалчилдаг 
болгохын төлөө хамтран ажиллах ёстой гэж үзэж 
байна. 

СЕБАСТИАН ТРУН
Китти Хокийн Ерөнхий захирал 

Бид ярилцах л хэрэгтэй. Технологийн салбар 
зохион бүтээж болно, гэвч нийгэм тэр чигтээ 
зөвшилцөж зөв чиглэлээ гаргах нь чухал. 
Засгийн газар, хууль тогтоогчид, төрийн бус 
байгууллагууд, эвлэлийн ажилтнууд бүгд. Хэдий 
чинээ зөвшилцөж чадна төдий чинээ зөв 
шийдвэр гаргахад дөхөм болно. 

ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН БОЛОН 
БУСАД АВТОМАТЧЛАЛААС БОЛЖ 

АЖЛАА АЛДАХАД ХҮРСЭН АЖИЛЧДЫГ 
ДАХИН ЧАДАВХЖУУЛАХ ХЭНИЙ 

ХАРИУЦЛАГА ВЭ? 

БРИДЖЕТ ВАН КРАЛИНГЕН 

IBM-ын дэд ерөнхийлөгч 

Засгийн газар, компани, сургууль гурав ажилчдыг 
шинэ чадварт сургах оновчтой, шинэлэг хамтын 
ажиллагааг үүсгэх шаардлагатай. Жишээ нь, 
IBM ажилтнууддаа дөрвөн жилийн коллежийн 
сургалтаас ондоо “шинэ давхаргын ажилтан” 
бэлтгэх түргэвчилсэн сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулж хэрэгжүүлсэн. Хиймэл оюун ухаан 
бараг л бүх салбарын бүх мэргэжилд нөлөөлж 
байгаа ч бүх хүн ажилгүй болно гэсэн үг биш. 
Бүхий л салбарын мэргэжилтнүүд аливаа 
өөрчлөлтөд бэлэн байх сэтгэлгээг сурах ёстой.

ЖОН ДОНОВАН 

AT&T-ын Ерөнхий захирал  

Манай ажилчид мэдээллийн технологийн 
онцлогоос үүдэн үргэлж шинэ чадвар сурах 
шаардлагатай болдог. Тийм ч учраас энэ 
тохиолдолд манай компани хариуцлагыг 
өөртөө хүлээдэг. Хамтын ажиллагааны хүчээр 
бид өөрсдийн 270.000 орчим ажилчинг дахин 
чадавхжуулаад байна. 2016 оноос хойш ажилчид 
маань нийт таван сая удаагийн ур чадвараа 
сайжруулах сургалтад хамрагджээ. Өнгөрсөн 
жил л гэхэд бид менежментийн багийн 68 
хувийг дотоод ажилчдаараа бүрдүүлж чадсан. 
Энэ асуудал бол манай компаниас хальсан 
асуудал. Тийм ч учраас бид амжилтаа хувийн 
болон нийтийн албаныхантай хуваалцаж, 
ажлын ирээдүйн тухай арга хэмжээнд тогтмол 
оролцдог. 

ӨНӨӨДӨР ХӨДӨЛМӨРИЙН 
ЗАХ ЗЭЭЛД ХӨЛ ТАВЬЖ БУЙ 

ШИНЭХЭН ТӨГСӨГЧДӨД ЯМАР 
ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ВЭ? 

ЖЕРЕМИ КИНГ
Волмартын дэд ерөнхийлөгч

Менежер болох гэж бүү адга. Өөрийн ажлыг 
гартаа оруулах, туршлагаа юун түрүүн 
өөриймшүүлэх нь их чухал. Удирдах албан 
тушаалд эртдэж хөл тавьсан технологийн сайн 
мэргэжилтнүүд олон зүйл дээр туршлага дутах нь 
түгээмэл. Өнөөдрийн нөхцөлд сайн манлайлагч 

техникээ ч сайн эзэмшсэн, хүмүүсийг ч удирдаж 
чаддаг байх шаардлагатай. Тийм болохын тулд 
туршлагаа л зузаал. 

Хэрэв та өнөөдөр ахлах сургуулиа төгссөн, 
18 настай байсан бол ажилд орохын тулд 
хамгийн түрүүнд юу хийх байсан бэ? 

СИНДИ МИ
VIPKid-ын үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий захирал

Өнөөгийн залуус багаасаа глобал сэтгэлгээгээ 
хөгжүүлж, насан туршдаа суралцах адгуу их 
хүслээ бүү алдаасай гэж хүсдэг. Залуус маань 
дэлхийн өнцөг булан бүрийн хүнтэй холбоотой 
байгаасай, технологийн ачаар дэлхий 
“жижгирсээр”, дэлхийгээс суралцах боломж 
“томорсоор” байгааг анзаараасай. Манай VIPKid 
компани хүүхдийн онцлогт тохирсон сургалт, 
чадварлаг, хүмүүнлэг багш нарын зүтгэлийн 
ачаар өөрийн улс орноос хальсан их амжилтын 
эзэд болж,  дэлхийн иргэн болж хүмүүжнэ гэдэгт 
итгэдэг.

ЭВАН СПИЙГЭЛ 

Снэп Инкийн хамтран үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий 
захирал 

Өөрийн бүтээлч чадварыг нээж сурах л хамгийн 
чухал чадвар болов уу.  Өөрийгөө болон 
өөрийнхөө санааг чөлөөтэй илэрхийлж, анхны 
айдсаа давж сурсан цагт бүх үүд хаалга нээгдэнэ. 

ЛОУРЭНС Х.САММЭРС 
Харвардын их сургуулийн дэргэдэх Чарльз 
В.Эллиотын их сургуулийн профессор, 

Сангийн сайд асан 

XXI зуунд бүх төрлийн мэдээллийг цуглуулах, 
боловсруулах, ойлгох, өөрт нийцүүлэх чадвар 
хамгийн чухал гэж ойлгодог. Ахлах сургуулийн 
хүүхдүүдэд тригонометр, физикийн ухаан заадаг 
мөртлөө статистик, нийгмийн шинжлэх ухааны 
хичээл огт заадаггүй нь надад абсурд санагддаг. 
Код бичиж сурах хэрэгтэй, гэхдээ ямар мэдээлэл 
дээр үндэслэн тэрхүү кодыг бичих шаардлага 
бий болов гэдгийг ойлгох нь илүү чухал.  

Орчуулсан
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гт санаандгүй байхад энэ бүхэн эхэлсэн. 
Гэнэт л би шаналж, уйлж суух чимээгүй 
буланг сэтгэлийнхээ мухраас эрдэг боллоо.

Нэг удаа киноны зураг авалттай байсан үе. Дууны 
хэсгийн зураг авалт болохоор кино багийнхны 
маань эрч хүч дээд цэгтээ тулсан байлаа. Хэн 
хүнгүй л цовоо цолгиун, баяр хөөртэй. Би тийм 
олон хүний дунд байгаа хэр нь л ганцаардаад 
байв. Тэгээд хувцас солих чиргүүл рүүгээ гүйж 
очоод дотроос нь түгжиж аваад угаалгын 
өрөөндөө ганцаараа баахан уйлж суусан.

Болливудын жүжигчнээр ажиллаж буй эл 
хугацаандаа би цоглог шоучин охиноос эхлээд 
үзэсгэлэнт хатан, уй гунигт автсан бэлэвсэн эхнэр 
гээд түмэн янзын дүрд тогложээ. Харин бодит 
амьдрал дээрх ганц дүр л намайг үндсээр нь 
өөрчилж орхисон: сэтгэл гутралаар шаналж буй 
эмэгтэй. Нөхцөл байдлаа ухамсарлах нь эдгэрэх 
үйл явцад зайлшгүй шаардагдах эхний алхам 
байлаа.

2014 оноос эхний шинж тэмдгүүд илэрч эхэлсэн. 
Хоёр сарын дундуур өдөржин ажилласан урт 
өдрийн дараа би гэнэт л ухаан алдсан. Маргааш 
өглөө нь харин ходоод учиргүй хонхолзож сэрээд 
асгартал уйлмаар болсон.

Өнгөн талаасаа тэр бол амьдралын маань 
хамгийн гайхалтай үе байлаа. Мартагдашгүй дүр 
бүтээсэн кинонууд маань дөрвөн одын үнэлгээ 
авч, гэр бүл маань намайг чадлаараа дэмжиж, 
хожим нөхөр маань болсон эртэй болздог 
байсан үе. Сэтгэл гутралд автах ямар ч шалтгаан 
байгаагүй. Гэвч шалтгаангүй хэр нь л тийм зүйл 
болсон.

Цаг ямагт ядарч туйлдан гуньж гутна. Намайг 
сэргээх гэж  хэн нэг нь цоглог дуу тавих аваас 
байдлыг улам дордуулахаас хэтрэхгүй. Өдөр 
бүр нойрноос сэрнэ гэдэг л хамгийн том 
сорилт байлаа. Байнга унтаж байхыг л хүснэ. 
Унтаж байхдаа бодит байдалтай нуур тулах 
шаардлагагүй болохоор тэр.

Өөрийнхөө яачхаад байгааг мэдэхгүй би хэдэн 
сарын турш дотроо чимээгүй л шаналсан. Би тийм 
олон хүн (Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 
гаргасан судалгаагаар бол 300 гаруй сая хүн) 
надтай ижил зовлон туулж байгааг тэгэхэд 
хараахан мэдээгүй байлаа.

Тэгэхэд эцэг эх маань Мумбайн гэрт маань 

айлчилж ирээд байсан үе. Аав, ээжийнхээ дэргэд 
би юу ч болоогүй царай гаргаж байлаа. Харин 
тэднийгээ онгоцны буудал явахаар ачаа бараагаа 
баглаж эхлэхэд л тэсэлгүй цурхиртал уйлж 
орхисон. Ээж маань надаас юу болсныг шалгаахад 
надад хэлэх үг олдоогүй. Ажил төрөл чинь зүгээр 
үү, найз залуутайгаа хэвийн харилцаатай байгаа 
юу гэж асуухад нь би гагцхүү толгой л сэгсэрч 
байлаа. Ээж намайг хэсэг ажиглаж зогссоноо 
“Дипика, чамд мэргэжлийн тусламж хэрэгтэй” гэж 
хэлсэн юм.

Клиник сэтгэл гутрал гэдэг оношийг сэтгэлзүйч 
тавьсан. Байдгаараа цөхөрчихсөн байсан би 
“Та клиник сэтгэл гутралтай болжээ” гэж эмчийг 
хэлэхэд яагаад ч юм тайвшраад явчихсан. Эцэст 
нь ядаж нэг хүн намайг юу туулж буйг ойлголоо. 
Яачхаад байгаагаа мэдэхгүй байх нь хамгийн 
том сорилт байсан. Оношлуулсан цагаас л миний 
эдгэрэл явагдаж эхэлсэн гэж болно.

Өөртөө хийсэн хамгийн сайн үйл бол нөхцөл 
байдлаа шударгаар хүлээн авсан явдал. Би сөрж 
тэмцээгүй. Эмч надад эм бичиж, амьдралын хэв 
маягаа өөрчилж, сайн унтаж, эрүүл хооллож, 
дасгал хөдөлгөөн хийж, оюун санаагаа сэрүүн 
тунгалаг байхыг зөвлөсөн. Энэ үйл явцад би 
өөрөө өөрийгөө илүү гүнзгий таньж мэдсэн.

Эдгэрэх явцдаа би нөхцөл байдлаа эргэцүүлж 
тунгаахтайгаа болов. Энэ өвчний талаар яагаад 
би огт мэдээгүй байдаг билээ? Ээжээс өөр хүмүүс 
өвчний шинж тэмдгийг яагаад огт анзаараагүй юм 
бол? Яагаад би өөрийн мэдрэмжээ илэрхийлэхдээ 
тийм хойрго, хөшүүн хандсан юм бол? Энэ 
асуултууд намайг сэтгэл гутралаа ил зарлах 
шийдвэрт хүргэсэн юм. Сэтгэцийн өвчнөөр 
шаналж буй нэг ч гэсэн хүн миний түүхийг 
уншаад ганцаараа биш гэдгээ мэдэх аваас надад 
хангалттай.

Би өөрийн багтайгаа Энэтхэгт аль болох олон хүнд 
хүрэхийг хичээх болсон. Бид Энэтхэгийн Times 
сэтгүүлд ярилцлага өгч, үндэсний телевизийн 
сувгаар ч гарсан. Тэр бол 2015 он.

Ингэхдээ би киноны дүрээ юм уу, бүтээгдэхүүний 
сурталчилгаанд тоглох эрхээ алдах зэрэг үр 
дагаварт хүрч болохыг огт тооцоолоогүй. Гагцхүү 
шударга байж өөрийнхөө түүхээ бусадтай 
хуваалцахыг л хүссэн. Мэдээж намайг цөөн 
ч болов хэсэг сайшаан хүлээж авсан. Олны 
анхаарлыг татах гэсэн башир арга гэж муулах 

СЭТГЭЛ ГУТРАЛТАЙ ХИЙСЭН 
ДИПИКА ПАДУКОНИЙН ТЭМЦЭЛ  
2014 онд Энэтхэгийн жүжигчин Дипика Падуконе сэтгэл гутралтай хэмээн оношлогджээ. Тэрбээр өдгөө сэтгэцийн 
өвчний талаар Энэтхэгт тогтсон олон нийтийн бурангуй хандлагыг засахаар тэмцэж байна.

ДИПИКА ПАДУКОНЕ

О

ДИПИКА ПАДУКОНЕ
Болливудын жүжигчин, 
“Амьдар, Хайрла, Инээ” 

сангийн үүсгэн байгуулагч.
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хүмүүс ч байсан. Эмийн компаниас мөнгө авсан 
гэж хардах хүмүүс ч гарсан. Гол нь миний түүхийг 
сонсох ижил асуудалтай хүмүүст л нөлөөлж 
чадвал тэр бүхэн надад огт хамаагүй байлаа.

Азаар намайг дэмжих хүн чамгүй гарсан. Миний 
туулсан бүхэн олон хүний хувьд ижил зовлон 
байсан болохоор тэр биз. Үдэшлэг, зураг авалтын 
талбай, спа гээд хаа явсан газар маань хүмүүс 
надтай сэтгэлзүйн асуудлаа хуваалцдаг боллоо. 
Дундын шүүгээнийхээ мухарт нуучихсан байсан 
нууц гэнэт л ил гарч задрах шиг болсон. Олон 
хүнд хүрэх тусмаа ингээд зогсож болохгүйгээ 
би улам ухаарах болсон. Илүү ихийг хиймээр 
санагдсан. Тэгээд “Амьдар, Хайрла, Инээ” сангаа 
байгуулсан түүхтэй.

Хэдий өргөн тархсан ч гэсэн сэтгэцийн өвчин 
гэдэг Энэтхэгт бол хориотой сэдэв. 2017 
оны Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 
судалгаагаар манай орны 57 сая хүн сэтгэл 
гутралаар шаналж буй гэсэн тооцоо бий. 2016 
онд Энэтхэгийн Засгийн газрын явуулсан 
судалгаагаар сэтгэцийн асуудалтай хүмүүсийн 
85 хувь нь зохих ёсны тусламж, эмчилгээ авч 
чаддаггүй болох нь ил болсон. Амиа хорлогчдын 
тоо өндөр байдаг орны хувьд мэргэжлийн 
сэтгэцийн эмч, сэтгэлзүйчдийн дутмагшилтай 
хэр нь 1.3 тэрбум хүн амтай гэхээр асуудал 
үнэхээр сэтгэл зовоох түвшинд хүрсэн.

Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд “Амьдар, 
Хайрла, Инээ” сан олон нийтийн нөлөөллийн 
ажлаас эхлээд Энэтхэгт тогтсон сэтгэцийн 
өвчинтэй холбоотой олон нийтийн буруу 

хандлагыг эерүүлэхээр тасралтгүй ажиллаж 
байна. Бид олон нийтийн кампанит ажил зохион 
байгуулах, сургуулийн хөтөлбөр, судалгаа 
явуулах, алслагдсан буйд хот, тосгонд сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн төсөл хэрэгжүүлэх зэрэг олон 
ажил хийдэг.

Бидний гол зорилго бол хүмүүст илүү сайхан 
амьдрах боломж буйг сануулах. Тиймээс ч 
сангаа “Амьдар, Хайрла, Инээ” гэж нэрлэсэн 
юм. Өвчнөө анагаахын аргаар эдгээх нь 
чухлын адилаар хүмүүсийн өөрсдөө юу мэдэрч 
буй дотоод шалтгаан ч чухал. Бид сэтгэцийн 
өвчнөөр шаналж буй хүмүүст итгэл найдвар 
өгөхийг зорьдог, эл зорилгын маань хамгийн 
том хэсэг нь хүмүүст өөрөө өөртөө энэрэнгүй 
хандахыг заах юм. Бид сул дорой, эмзэг 
мэдрэмтгий хүмүүс гэдгээ, хоёр үгээр бол амьд, 
орлуулшгүй хүн гэдгээ өөрсдөдөө сануулж байх 
учиртай. Эдгэрнэ гэдэг сэтгэлзүйн тэнцвэрээ 
олохыг хэлнэ. Би хувьдаа өөрийн дотор амар 
амгалан, ая тухаа цогцлоож чадсан гэж боддог. 
Надад шударга ханддаг хүмүүсээр хүрээлүүлж, 
өөрөө өөрийгөө шүүж чичлэхээ больсон.

Сэтгэл гутрал дахихвий гэж айгаагүй өнгөрүүлсэн 
өдөр гэж үгүй. Гэхдээ л одоо бол миний эл 
зовлон өөрийн бие болоод оюун санаатайгаа 
илүү гүнзгий холбогдоход хүргэсэн гэдгийг 
мэддэг болсон. Би ахиад сэтгэл гутралтайгаа 
тэмцэх хэрэг гарах аваас тэр үед зоригтой нүүр 
тулж чадахаар хүчтэй болсон гэдгээ мэдэрдэг.

Жалан-Аажавын ТЭГШЗАЯА

TURNING POINTS 2020

ӨӨРИЙНХӨӨ ЯАЧХААД БАЙГААГ 
МЭДЭХГҮЙ БИ ХЭДЭН САРЫН ТУРШ 
ДОТРОО ЧИМЭЭГҮЙ Л ШАНАЛСАН. 

БИ ТИЙМ ОЛОН ХҮН-ДЭЛХИЙН 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 

ГАРГАСАН СУДАЛГААГААР БОЛ 
300 ГАРУЙ САЯ ХҮН НАДТАЙ 

ИЖИЛ ЗОВЛОН ТУУЛЖ БАЙГААГ  
ХАРААХАН МЭДЭЭГҮЙ БАЙЛАА.
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мэгтэйчүүд мэргэжлийн спортуудын топ 
түвшинд гараад байна. Үүнд дас. Эрчүүд 
ноёрхсон спортод эмэгтэй хүнд ялагдах нь 
юуг хэлнэ вэ?

Ихэнх хүн эмэгтэйчүүд эрчүүдийг ялсныг 
сонсоод “Өрсөлдөөнд хамгийн шилдэг нь л 
ялдаг шүү дээ, яавал гэж” гэж хэлнэ. Би өөрөө ч 
энэ тухай өнгөрсөн жилийг хүртэл нэг их бодож 
байсангүй. Ноднин жил би “Бритиш ЖиТи”-ийн 
(British GT буюу Их Британи дахь нэгэн төрлийн 
машины уралдаан) аварга шалгаруулах тэмцээнд 
түрүүлсэн анхны эмэгтэй болоод байв. Миний 
ялалт ямар их дуулиан дагуулснаас харахад 
уг тэмцээнд эмэгтэй хүн түрүүлэх ямар ховор 
явдал гэдэг нь илэрхий байлаа.  Түрүүлсэн бусад 
тэмцээнд ч би бөөн дуулиан л тарьдаг байв.

Би нэг бус удаа “Амралтын өдрүүдийн 
шилдэг жолооч” шагналыг хүртсэн. Уг нь 
тэмдэглэх үйл явдал ч энэхүү шагнал саяхнаас 
“Амралтын өдрүүдийн шилдэг эрэгтэй жолооч” 
(Сонирхогчийг илтгэх уламжлалт нэр томьёо) 
болж өөрчлөгдсөнийг мэдээд сэтгэл гонсгор 
үлдсэн юм.  “Бритиш ЖиТи”-ийн аваргын цомыг 
дагалдаж ирсэн Бланкпейн гэх бугуйн цагны түүх 
ч мөн л эрчүүдтэй холбоотой байв. Уралдааны 
тамирчдын цагийн тухай бодоход хамгийн 
түрүүнд Пол Ньюмэний Ролексын цаг л санаанд 
орж байгаа биз?

Гэсэн ч би бусад эрэгтэй жолоочоос өөрийгөө 
тэнгэр газар мэт ялгаатай мэдэрч байгаагүй ч 
машины уралдаан болоод бусад бүх мэргэжлийн 
спортод хүйсийн тэгш эрхийг нэн тэргүүнд тавих 
хэрэгтэйг юу юунаас илүү ойлгосон. 

Жендэрийн тэгш эрхийг хэрхэн хангах, эсвэл ер 
нь хангах эсэх талаарх асуулт үргэлж байсаар 
ирсэн. Спорт дахь тэгш эрхийн асуудал саяхан 
олны анхаарлыг татаж, энэ талаарх маргаан 
олныг хамрав. Энэ нь ч болсон юм. Нийгэм 
дэх хүйсийн тэгш бус байдал ор мөргүй алга 
болоогүй цагт Бритиш ЖиТи дэх миний ялалт 
нийгмийн тогтсон хандлагаас гадуурх тохиолдол 
байсан шигээ цаашид ч байх болно. 

Спортоос гадна эрчүүд голдуу байдаг өөр нэг 
талбар нь ферм. Тариан талбай дээр хүүхэд насаа 
өнгөрөөсөн надад бусадтайгаа үргэлж ижил тэгш 
санагддаг байлаа. Машин жолоодох насанд 
хүрээгүй гэлтэй охин ачигч машин ажиллуулж, 
эсвэл аварга трактороор бухал өвс зөөж буйг 

харсан хүмүүсийн гайхширсан харцыг би одоо 
ч мартдаггүй. Гэвч надад энэ хэзээ ч төвөгтэй 
санагдаж байгаагүй билээ.

Тэр байтугай, жаахан байхдаа ах бид хоёр 
тоглоомуудаа эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдийнх гэж 
ялгалгүй, нэг нэгнийхээ тоглоомоор тоглож, 
хамтдаа цагийг зугаатай (ихэвчлэн) өнгөрөөдөг 
байлаа. 

Энэ мэт эерэг дурсамж болоод таатай орчин 
биднийг нас биед хүрээд ямар хүн болохыг 
тодорхойлж байдаг. Би багаасаа л эмэгтэй болж 
төрсөн минь намайг ямар ч карьер хөөхөд саад 
болох ёсгүй гэдгийг ойлгосон доо. Хэрэв бид 
зөвхөн спорт гэлтгүйгээр бусдад тэгш эрхийг 
ойлгуулж чадвал энэ бүхэн хожим тогтсон арга 
барил болж л таарна. 

Анх мото спортоор хичээллэж эхлэхэд би бусдын 
л адил түрүүлэх зорилготой энгийн нэг тамирчин 
байлаа. Энэ хандлагынхаа ачаар би хичээллэж 
эхлэхээсээ өмнө өөрийнхөө чадварт эргэлзэж 
байсангүй. Тэгээд ч Катерхамын уралдааны клубт 
анх ороход тэд намайг халуун дотноор угтан авч 
байлаа. 

Харамсалтай нь хүн бүрт нээлттэй спорт тэр 
болгон таардаггүй. 

“Формула-1” группийн Гүйцэтгэх захирал асан 
Берни Экклестоун “Формула-1”-ийн машиныг 
эмэгтэй хүн барих тухай хувийн үзэл бодлоо 
хэзээ ч хуваалцаж байгаагүй. Бусад нь ч адил. 
Гэвч “Эмэгтэй жолоочид ч дээ, тэд эрчүүдтэй 
ана мана үзэлцэж чадахгүй” гэвэл том эндүүрч 
буй хэрэг байгаад зогсохгүй өчүүхэн бодолтой, 
эмэгтэйчүүдийг гадуурхдагаа л харуулж буй 
үйлдэл. Эмэгтэйчүүд аль ч түвшинд, аль ч 
талаараа эрчүүдээс дутахгүй.

Эмэгтэйчүүдийн лигийг тусдаа зохиовол тэдний 
түвшинд өрсөлдөөн ширүүсч, илүү олон эмэгтэй 
тамирчин оролцож, үзэгчид ч нэмэгдэнэ гэцгээх 
хүмүүс бий. Гэвч үүний цаана эмэгтэйчүүд 
эрчүүдтэй өрсөлдөхөд бие организмын саад 
бий гэх буруу ойлголт байдаг. Ингэснээр охид, 
бүсгүйчүүдийг спортоор хичээллүүлэх боломж 
хомс, тэдний сонирхлыг татах зүйлс дутагддаг 
илүү том асуудлыг шууд алгасаж буй хэрэг. 

Автомашины уралдааны оролцоог пирамид 
хэлбэрээр буюу шилдэг тамирчид нь дээрээ, 
хүүхдүүд, сонирхогчид нь доороо байгаагаар 

ЭМЭГТЭЙ ТАМИРЧДЫГ БҮҮ 
ЯЛГАВАРЛА, ХАРИН БАЯР ХҮРГЭ
Энэ зун Америкийн хөлбөмбөгийн эмэгтэй шигшээ баг Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд дөрөв дэхээ түрүүлсэн 
дээд амжилт тогтоосон бөгөөд энэхүү ялалтаараа эмэгтэйчүүдийн спортод тэгш цалинг шаардав. 

ФЛИК ХЕЙ

Э

ФЛИК ХЕЙ
Их Британийн мото 
спортын тамирчин 

бөгөөд Бритиш ЖиТи-
ийн аварга шалгаруулах 

тэмцээний тэргүүн 
ангилалд түрүүлсэн анхны 

эмэгтэй.
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төсөөлөөд үз. Өнөөдрийн байдлаар Их 
Британид автомашины спортын үнэмлэх авсан 
16-аас доош насныхны 92.8 хувь нь эрэгтэй. 
Спортоор хичээллэх хамгийн боломжтой 
түвшин буюу анхлан суралцагчийн хэмжээнд 
хүртэл эмэгтэйчүүдийн оролцоо тун бага байна. 
Ингээд бодохоор “Формула-1”-т эмэгтэйчүүд 
оролцох боломж маш бага байдагт гайхах зүйл ч 
алга (Уг тэмцээнд оролцоход шаардагдах мөнгө, 
аз зэргийг тооцоогүй гээд бод доо).

Хүүхэд байхдаа нэг өдөр уралдааны зам дээр 
төрөл бүрийн машин унаж үзэх боломж надад 
гарч билээ. Энэхүү явдал надад машинаар 
уралдахын амтыг анх мэдрүүлсэн. Гэвч 20 хүрч, 
уг спортоор хичээллэж эхлэх үедээ би бусад 
жолоочтой харьцуулахад ямар ч туршлагагүй 
байв. 

Тиймээс хөгжим, бүжиг болон бусад спортыг 
санхүүжүүлдэгтэй адил авто спортоор хичээллэх 
боломжийг бий болгоход эцэг эх, сургуулиудын 
үүрэг оролцоо маш чухал. Мөн авто спортын 
холбоод болон зохион байгуулагчид ч 
боломжийг ашиглан уралдааны замыг илүү 
хүртээмжтэй, хүртээлтэй болгоход хөрөнгө 
оруулах хэрэгтэй. Ямар ч спорттой адил тухайн 
спортоо олон нийтэд таниулж, хүн бүхэнд ижил 
тэгш, нээлттэй байлгахад хамгийн нөлөө бүхий, 
хариуцлагатай хүмүүс бол шилдэг тамирчид 
билээ. Мөн анхлан суралцагчийн түвшинд 
спортыг хүүхэд багачуулд хэрхэн таниулах 
талаар бид дахин нэг ярилцах хэрэгтэй.

Өнгөрсөн жил 13 настай охин BBC-д өгсөн 

ярилцлагадаа хөлбөмбөг тоглосноос болж 
ангийнхандаа удаа дараалан лесбигээрээ 
дуудуулж, багш нь түүнд “хөвгүүдийн спорт”-оор 
хичээллэх ёсгүй байсан талаар хэлснээ ярьсан 
юм. 

 

Хүүхдүүдийн тэгш боломжийг жендэрээр 
нь хязгаарлахаа больё. Оронд нь тэднийг 
ямар ч хүсэл сонирхолтой байсан түүнийг нь 
хөгжүүлье. Тэд юунаас урам зориг авч байна, 
түүн шиг нь болох боломжийг олгоё. 2012 
оны Лондонгийн олимпын дараа Их Британид 
спортоор хичээллэгсэд 34.6 хувиас 37 хувь 
болтлоо өсөж байв. Мөн намайг аварга болсны 
дараа охид, тэдний эцэг эх амралтын өдрийн 
тэмцээнүүд дээр ирж, надаас гарын үсэг авах нь 
нэмэгдсэнийг анзаарсан юм.  

Охид үлгэр дуурайл авдаг хүнийхээ талаар илүү 
мэдэх тусам, тэдэн шиг болохыг улам их хүсдэг. 
Магадгүй эмэгтэйчүүд авто спортын хамгийн 
дээд ангилалд уралддаггүй байж болно, гэлээ 
гээд эмэгтэй тамирчид байдаггүй гэсэн үг биш. 
Бид хаа сайгүй л дээд амжилт эвдэж, цом авч 
байна шүү дээ. Эмэгтэйчүүдийн амжилт, хүсэл 
мөрөөдлийг харуулахын тулд мото спорт хөгжих 
хэрэгтэй. Энэ нь зөвхөн машины уралдаан дээр 
ч биш. Дэлхий даяарх спортын байгууллагууд 
цаг үетэйгээ хөл нийлүүлж алхмаар байна. 
Эмэгтэй тамирчид шилдэг нь болохоор тэмцэж 
байна, цаашид ч тэмцсээр байх болно.

Баасандаваагийн БИЛЭГТ

TURNING POINTS 2020

2012 ОНЫ ЛОНДОНГИЙН 
ОЛИМПЫН ДАРАА ИХ БРИТАНИД 
СПОРТООР ХИЧЭЭЛЛЭГСЭД 34.6 
ХУВИАС 37 ХУВЬ БОЛТЛОО ӨСӨЖ 

БАЙВ. МӨН НАМАЙГ АВАРГА 
БОЛСНЫ ДАРАА ОХИД, ТЭДНИЙ 
ЭЦЭГ ЭХ АМРАЛТЫН ӨДРИЙН 

ТЭМЦЭЭНҮҮД ДЭЭР ИРЖ, 
НАДААС ГАРЫН ҮСЭГ АВАХ НЬ 

НЭМЭГДСЭНИЙГ АНЗААРСАН ЮМ.  
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урын хөдөлгүүр, дараа нь гарсан 
технологийн нээлтүүд дэлхийг өөрчилсөн. 
Харин өдгөө азаар ч гэх үү компьютер, 
түүнийг дагасан технологийн дэвшлүүд 

эх дэлхийг буцаан хуучин хэвд нь оруулж байна. 

“Азаар” гэж хэлсний учир нь үйлдвэрлэлийн 
эриний уурын болон дотоод шаталтат хөдөлгүүр, 
цахилгаан, бусад технологи манай гарагт 
сөргөөр нөлөөлж иржээ. Хүн төрөлхтөн өсөж 
буй эдийн засгаа тэтгэхийн тулд жилээс жилд 
илүү их шатах ашигт малтмал, төрөл бүрийн 
металл, эрдэс бодис олборлож байна. Цаашлаад 
мод огтлох, тариалангийн талбай олноор бий 
болгох, ус, бордоо ашиглах гэх мэтчилэн тоолж 
баршгүй олон аргаар эх дэлхийг ашиглаж буй.

Үйлдвэрлэлийн эринд дэлхийн хүн ам өсөж, 
хөгжил цэцэглэлт гэрлийн хурдаар эрчимжсэн 
боловч үүнийг дагаж байгалийн баялгийн 
хэрэглээ ч өссөөр байна. Гэвч энэ их тэлэлтийг 
манай гараг цаашид тэсвэрлэхэд бэрх болсон нь 
1970 онд Эх дэлхийн өдрийг тэмдэглэж эхэлснээр 
тодорхой болов. Хэзээ нэгэн цагт, дэлхийн 
хязгаарлагдмал нөөц баялаг хүн төрөлхтний 
ханашгүй шунал хүслийг дааж хүчрэхээ байна. 
Үүнийг зогсоох цор ганц илэрхий шийдэл бол 
хүн төрөлхтний дуусашгүй шунал хүслийг хумих 
юм. Энэ нь сайн дурын үндсэн дээр, эсвэл 
“de-growth” хөдөлгөөний (хэт их материаллаг 
хэрэглээний эсрэг үзэл) философийг түгээн 
дэлгэрүүлэх, үгүй бол төвлөрсөн төлөвлөлт, нэг 
хүнд ногдох бүтээгдэхүүний хэмжээг хязгаарлах 
бодлоготой хослуулан хэрэгжүүлснээр бүтэх 
нигууртай. 

Тэгвэл 1970 оноос хойш юу өөрчлөгдөв? 
Шатахууны хэмнэлт гэх мэт тур зуурын хэд хэдэн 
хязгаарлалтыг эс тооцвол ихэнх улс байгалийн 
баялгийн хэрэглээг багасгах, бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийг бууруулах чиглэлд дорвитой арга 
хэмжээ авсангүй. АНУ ч энэ чиглэлд хүчин зүтгэл 
гаргасангүй. Үүнтэй адил ихэнх америкчууд 
“de-growth” хөдөлгөөнд ухамсараараа нэгдэх 
хүсэлгүй байна. 1970 оноос хойш эдийн засаг, 
хүн амын өсөлт удааширсан байж болох ч хүн 
төрөлхтөн хэрэглээгээ буруулах талаар бодох 
нь бүү хэл харин ч хэрэглээний огцом өсөлтийг 
жигд хадгалсаар буй. Америкийн эдийн засаг 
1970 оноос 3.5 дахин өсөж, хүн ам 60 хувиар 
өсчээ. 

Дээрх үзүүлэлтийг харвал бид байгалийн 
баялгийн хэрэглээгээ нэмсээр байгаа болж 
таарах нь ээ? Хачирхалтай нь, үгүй гэнэ. 
Хэдий АНУ-ын эдийн засаг, хүн ам тогтвортой 
өсөж байгаа ч байгалийн баялгийн хэрэглээ 
нэмэгдээгүй, бүр цаашид буурах хандлага 
ажиглагдаж байна. 

Энэхүү урьдчилан таамаглалгаагүй өөрчлөлтийг 
бодит тоон үзүүлэлтээр дүгнэж үзвэл бүр 
ч гайхширал төрүүлнэ. 2015 оны АНУ-ын 
Геологийн судалгааны тайланд дурдсанаар АНУ-
ын гангийн хэрэглээ 2000 онтой харьцуулахад 
15 хувиар, зэсийн хэрэглээ 40 хувиар, алтны 
хэрэглээ 44 хувиар тус тус буурчээ. Түүнчлэн 
гуалингийн хэрэглээ 30 хувиар, цаасны хэрэглээ 
20 хувиар буурсныг уг тайлангаас харж болно. 

Хөдөө аж ахуй гэх мэтчилэн салбар тус бүрээр 
нарийвчлан харвал ижил дүр зураг харагдаж 
байна. 1992 оноос хойш Америкийн ургацын 
нийт хэмжээ 20 гаруй хувиар нэмэгдсэн авч 
бордооны хэрэглээ бараг 20 хувиар, усжуулалтад 
зарцуулсан ус 13 хувиар буурчээ. Эцэст нь, 
америкчуудын эрчим хүчний хэрэглээ буурч 
байгааг харж болно. Америкийн эдийн засаг Их 
хямралаас өмнөхөөс 20 орчим хувиар тэлсэн. 
Гэхдээ америкчуудын 2018 оны эрчим хүчний 
хэрэглээ 2007 оныхоос ердөө 0.26 хувиар их 
байгаа юм. Гайхширал дагуулсан дээрх ахиц 
дэвшлийг хэрхэн гүйцэлдүүлэв? Хэрхэн хүн 
төрөлхтний түүхэнд анх удаа эдийн засгийн 
өсөлтийг нөөцийн хэрэглээнээс салгаж чадав? 
Хариулт нь дижитал хувьсгалыг хэрэглээнд 
нэвтрүүлснээр. 

Төмөр замын салбарын материалын хэрэглээг 
бууруулсан жишээг авч үзье л дээ. 1960-аад 
оны сүүлээр Америкт галт тэрэгний нийт 
чиргүүлийн ердөө таван хувийг л нэг өдөрт 
хөдөлгөх дүрэм мөрддөг байв. Үлдсэн 95 хувь 
нь амрах шаардлагатайдаа бус, эзэмшигчид нь 
тэдгээрийн үйл ажиллагааг хянах боломжгүй 
байснаас ийм цөөн чиргүүл ачаа тээвэрлэдэг 
байж. Хэдэн мянган миль замыг туулдаг олон 
зуун ачаа тээврийн хэрэгслийг хянана гэдэг тэр 
үед үндсэндээ боломжгүй байв. 

Иймд төмөр замаар өнгөрч буй галт тэргийн 
цувааг хянахдаа хүнд найдахаас өөр аргагүй 
байсан тул хянагч ачаа тээвэрлэсэн зүтгүүр 

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЕИЙН ХОРТ 
ЗУРШЛААС САЛАХ ЦАГ  
НҮБ-ын 2019 оны тайланд дурдсанаар дэлхий даяар сая орчим амьтан, ургамал устах аюултай нүүр тулсны үлэмж 
хэсэг нь хүний байгаль орчинд үзүүлж буй хор хөнөөлөөс үүдэлтэй гэжээ. 

ЭНДРЮ МАКАФИ

У

ЭНДРЮ МАКАФИ
Дижитал эдийн засгийн 

санаачилгыг хамтран 
удирдагч, Массачусетсийн 

технологийн институтын 
Слоаны менежментийн 

сургуулийн ахлах судлаач. 
Тэрээр сүүлд “More From 

Less: The Surprising Story of 
How We Learned to Prosper 

Using Fewer Resources — and 
What Happens Next” номоо 

хэвлүүлсэн.
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зорилтот чиглэл рүү явж буй эсэхийг утас, эсвэл 
телеграфаар мэдээлдэг байжээ. Хэдийгээр энэ 
нь хүний хүч хөдөлмөр ихээхэн шаарддаг ч 
эдийн засгийн хувьд ашигтай байлаа. Харин 
цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр хүний гүйцэтгэж 
байсан эл үүргийг дижитал төхөөрөмж орлох 
болов. Өдгөө төмөр замын салбарынхан 
улсын өнцөг булан бүрт тээвэрлэж буй ачааг 
тасралтгүй хянах боломжтой болжээ. 

Энэ мэт ахиц дэвшил зөвхөн Америкт гарч 
байгаа юм биш ээ. Герман, Нидерланд тэргүүтэй 
хөгжингүй улсуудад үүнтэй төстэй материаллаг 
хэрэглээг бууруулах томоохон өөрчлөлт гарч 
байна. Мөн бага орлоготой улсууд дэд бүтцээ 
барих зорилгоор жилээс жилд их хэмжээний 
нөөц баялаг, материал ашиглаж байгаа ч тун 
удахгүй хэрэглээгээ бууруулж эхэлнэ хэмээн 
таамаглаж байна. 

Тэгвэл эх дэлхийг аврахад капитализм болон 
технологийн дэвшлийн хос хүч байхад 
хангалттай гэж үү? Мэдээж үгүй. 

Оюутан бүрийн судалдаг эдийн засгийн энгийн 
ухагдахуунаар бол бохирдол нь эдийн засгийн 
үйл ажиллагаанаас урган гарч буй сөрөг үр 
дагаврын сонгодог жишээ билээ. Гэвч уг сөрөг 
үзэгдэл үүсэхэд шууд нөлөөлж буй талууд үүнийг 
хүлээн зөвшөөрдөггүй. Цаашлаад технологи, 
зах зээл олон зүйлд гайхалтай дэвшил авчирч 
байгаа ч бохирдол болон өөрсдийнхөө үйл 
ажиллагаанаас урган гарч буй сөрөг үр дагаварт 
төдийлөн ач холбогдол өгдөггүй. 

Ийм нөхцөлд бидэнд бохирдлоос үүдэлтэй 
ноцтой асуудлын талаарх олон нийтийн 
ойлголт, ухамсар, мөн бохирдлыг буруулах 
чиглэлээр ухаалаг арга хэмжээ авах чадвартай 
засгийн газрын хүч хэрэгтэй. Эд өнгөрсөнд 
ч үр нөлөөгөө өгч байсан түүхтэй. Жишээ 
нь, 1973 онд орон гэргүй амьтдыг хамгаалах 
санаачилга АНУ-д хууль болж батлагдахад дээрх 
хүч нөлөөлсөн. Түүнчлэн XX зууны эхээр зэрлэг 
тагтаа устаж үгүй болсны дараа, мөхлийн ирмэгт 
ирсэн олон төрөл зүйл байгаль хамгаалагч 
бүлгийн хүчин чармайлтыг улам нэмжээ. 

Иймийн тул би капитализм, технологийн 
дэвшил, олон нийтийн ухамсар, хариуцлагатай 
засгийн газрыг “өөдрөг үзлийн дөрвөн зүтгэгч” 
хэмээн нэрлэж байгаа юм. Энэ дөрөв хүчээ 
нэгтгэж чадсан цагт бид эх дэлхийд учруулж 
буй хор хөнөөлийг нэмэгдүүлэхгүйгээр хүн 
төрөлхтний сайн сайхныг дээшлүүлэх боломж 
бүрдэнэ. Дэлхийн хүн ам өсөн нэмэгдэхийн 
хэрээр эх дэлхийг тонон цөлмөдөг байсан 
аж үйлдвэрийн үеийн хорт зуршлыг халахад 
тусалсанд нь талархах учиртай. 

Одоо бид компьютер, түүнийг дагасан 
технологийн дэвшлүүдэд суурилсан илүү 
цэвэрхэн, илүү ногоон, машины хөгжлийн хоёр 
дахь эрин үед хөл тавьж байна. Бусад гурван 
хүчин зүйл чухал ч, гагцхүү технологийн дэвшил 
л илүү “бага” хэрэглээг хэвшүүлж, байгалийн 
баялаг дундарч буй дэлхий ертөнцөд хөлөө 
олоход туслах болно. 

Батсүхийн НЯМЗУЛ

TURNING POINTS 2020

ОДОО БИД КОМПЬЮТЕР, ТҮҮНИЙГ 

ДАГАСАН ТЕХНОЛОГИЙН 

ДЭВШЛҮҮДЭД СУУРИЛСАН 

ИЛҮҮ ЦЭВЭРХЭН, ИЛҮҮ НОГООН, 

МАШИНЫ ХӨГЖЛИЙН ХОЁР ДАХЬ 

ЭРИН ҮЕД ХӨЛ ТАВЬЖ БАЙНА. 

Орчуулсан
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Төмөрийн  ЖИГҮҮР

TURNING POINTS 2020

хэл бидний гарцаагүй нүүр тулах 
цэг. Нуруугаа газарт наан, хоёр 
гараа биеэсээ үл ялиг зайтай 
байрлуулан хэвтэх иогийн 

Шавасана дасгалыг үхэлд бэлдэх 
байрлал ч гэж ярьдаг.  

Зарим нь газар, зарим нь усанд 
нуруугаа тэнийлгэн хэвтээ биеийн 
зураг би олон зурж байв. Оршин 
буй системийнхээ ашиг сонирхлын 
огтолцолд хэрэгдэн, нийгмийн 
буулганд хэрхэн зовж шаналан 
байгаа нь тэднээс мэдрэгдэх шиг 
болдог. Түүнээс гадна нийгэм, соёл, 
төрөлх чанарын ялгаанаас үүдсэн 
шархыг бие сэтгэлээрээ мэдэрч буй 
эмэгтэйчүүдийн хөргийг ч олон жил 
зурж байна. 

“Шавасана II” бол үхлийн өмнө 
бидний бие ямархан хэврэг, 

урьдчилан төсөөлөхийн аргагүй 
гэнэтийн болохыг харуулсан бүтээл. 
2018 оны долоодугаар сарын 22-
нд Калифорнийн Оклахамад хутга 
барьсан танихгүй этгээдийн гарт амиа 
алдсан хар арьст эмэгтэй Ниа Вилсоны 
үхлийн мэдээг уншаад шаналж суухдаа 
би энэ бүтээлийнхээ санааг олсон. 
2019 онд нийт 21 трансжендэр эмэгтэй 
бусдын гарт амиа алдсаны нэгээс 
бусад нь хар арьст эмэгтэй байна 
гэх тоог хараад зүрх шимширсэн.  
Нэг л дэлхийд амьдарч яваа хүмүүн 
бид нэгнээ яасан олон шүүлтүүрээр 
ангилж, чухам өөртэй нь адил бус 
байсны төлөө яагаад ингэж үзэн ядаж, 
хараан зүхнэ вэ. 

Үхлийн өмнө угтаа бид нэг л шүү дээ. 

ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН 
ХҮЧИРХИЙЛЭЛД БИД БҮГД ЗОЛИОС  
ВАНГЭЧИ МУТУ 

Ү

ВАНГЭЧИ МУТУ
Уран зураг, баримал, үйл хөдлөлийн зэрэг олон төрлөөр 

бүтээлээ туурвидаг уран бүтээлч. Түүний ажлууд 
2019 оны Уитнигийн биенниалд сонгогдсон төдийгүй 
өнгөрсөн есдүгээр сард Нью-Йоркийн Метрополитан 
урлагийн музейн гадна хананд түүний хийсэн хөшөө, 

баримлууд тавигдаж байв.

Орчуулсан
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ДЭЛХИЙ ДАХИНЫ ҮЙЛ 
ЯВДЛЫН ТОВЧООН

2020

УЛС
ГАЗАР НУТАГ ХОТЫН ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО
БАЙГУУЛАГДСАН 

ОГНОО БИЧИГ ҮСЭГ (%) Нэг хүнд ДНБ

НИЙТ ХҮН АМ Х.А.өсөлт 
%/ЖИЛ

15-аас 
доошхи % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ

Хятад 3,696,100 59 Бээжин Мандарин, бусад хятад 
хэл, мөн өөр хэлүүд

Коммунист, нэг намын бодлого;  
Ерөнхийлөгч Ши Жин Пинь

1912 98/95 $16,700
1,401,850,000 0.4 17 75/78 0.752

Дараах 24 хуудас мэдээллээс та дэлхийн 196 орны хэл соёл, бичиг үсэгт нэвтэрсэн байдлаас авахуулаад хүн амд залуучуудын эзлэх хувь хүртэл бүхий л 
мэдээллийг тоо баримт, газарзүйн бүсчлэлийн зураг, бичвэр мэдээтэй хамт хүлээн авах болно. Тоон мэдээллийг сайтар ойлгохын тулд тайлбар бичвэрийг 
хамт уншихыг хүсье. Хэрхэхийг дор үзүүлэх Хятадын жишээнээс харна уу. Мөн газрын зураг бүрт тухайн бүс нутагт өрнөсөн үйл явдлын мэдээ, фото зургийг 

хавсаргасныг болгооно уу. Харин “Агшин“ буланд олон төрлийн мэдээлэл багтсаны дотроос хоол хүнсний хаягдал ихтэй орнуудын тухай болон дэлхийн хүмүүс 
хаанаас, хэр их цагийг сошиал медиад зарцуулж буй тухай сонирхолтой статистикийг онцолж байна. Эдгээр мэдээ танд дэлхий ертөнц дээр юу болж буй тухай 

бүрэн ойлголт өгөхийн сацуу 2020 оны турш сөхөж харах баталгаат мэдээллийн эх сурвалж болно гэдэгт итгэлтэй байна.  

Газар нутаг ба хүн ам 
Хуурай газрын нэг хавтгай 
дөрвөлжин бээр талбайд 
ногдох хүн амын тоог 
тооцоолсон үзүүлэлт. 
Хүн амын нягтшилыг 
тооцоолохын тулд бүс 
нутгаар нь хуваан үзүүлэв. 
Жишээлбэл, Хятадад нэг 
хавтгай дөрвөлжин бээр 
газарт 380 хүн ногдоно. 

Хотын хүн ам 
Тухайн улсын нийт хүн 
амын хэдэн хувь нь хот 
суурин газарт амьдарч буйг 
заасан үзүүлэлт. Хөдөлмөр 
эрхлэхийн тулд хот руу нүүх 
хүмүүсийн урсгал нэмэгдэж, 
тэр хэрээр хотжилт дэлхий 
даяар эрчимтэй өрнөж 
байна. 

Улс төрийн тогтолцоо 
ба засгийн эрх 
баригчид
Засаглалын хэлбэр болон 
засгийн эрх баригчид. 
Ши Жиньпин 2013 
оноос хойш БНХАУ-ын 
удирдагчаар ажиллаж 
байна. 

Байгуулагдсан он
Тухайн үндэстэн, улс орны байгуулагдсан, 
тусгаар тогтносон, эсвэл өнөөгийн дүр төрхөө 
олсон он, цаг хугацаа. 

Бичиг үсэг 
тайлагдсан үзүүлэлт
Уншиж, бичиж чаддаг 
хүмүүсийн хувь хэмжээ. 
Эхний тоон үзүүлэлт 
эрчүүд, хоёр дахь 
нь эмэгтэйчүүд. 

Нэг хүнд ногдох 
ДНБ
Тухайн улсын нэг 
жилийн дотоодын бүх 
бараа бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний 
өртгийг (ДНБ) хүн 
амын тоонд хуваасан 
үзүүлэлт. Энэ нь 
үндэстний баялагийн 
хэмжээг тодорхойлох 
арга юм. 

Хүн амын өсөлтийн 
хувь
Сүүлийн жилүүдэд 
бүртгэгдсэн төрөлтийн 
тооноос нас баралтын 
тоог хасаж тооцно. (Гадаад 
орнууд руу шилжин 
суурьшигчдыг тооцохгүй)

Хэл
Дэлхий дээр өнөөдөр 
7000 гаруй төрлийн 
хэлээр ярьж байна. 
Бүх аялгыг оролцуулаад 
1.3 тэрбум хүн хятад 
хэлээр ярьж байна. 

15-аас доош 
насныхны эзлэх хувь 
Хятадын хүн амын зөвхөн 
17 хувийг 15-аас доош 
насныхан эзэлж байна. 
Гэтэл Ирак Улсад энэ 
тоо 40 хувь хүрнэ.

Дундаж наслалт
Төрж буй нярайг 
хэр урт наслахыг 
таамагласан 
хугацаа. Эхний тоон 
үзүүлэлт эрэгтэй, 
хоёр дахь үзүүлэлт 
эмэгтэйчүүдийнх. 

ХХИ (Хүний хөгжлийн 
индекс)
Иргэдийн эдийн засаг 
болон нийгмийн аюул, 
эрсдэлгүй байдлыг 0-ээс 1 
оноогоор дүгнэсэн үзүүлэлт. 
Үүнийг дундаж наслалт, 
боловсролын түвшин, 
дундаж орлого зэрэг 
шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэнэ. 

Жаргалсайханы МӨНХЗУЛОрчуулагч, редактор
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ЦАГААЧЛАЛ Дайн дажин, 
ядуурлаас дүрвэж Африк болон Ойрх 
Дорнодыг орхигсдын Европ руу 
чиглэсэн нүүдэл 2015 онд дээд цэгтээ 
хүрээд, эргээд аажмаар буурч байна. 
Гэвч Европын олон оронд цагаачдад 
дургүйлхэж, дайсагнах хандлага газар 
авсаар. Унгар, Итали, Австрали болон 
Польш зэрэг орнуудад цагаачдын 
эсрэг байр суурьтай улс төрийн 
намууд хүчээ аваад буй. 2015 оноос 
хойш сая сая цагаачийг уриалгахан 
хүлээн авсан Германд хүртэл илэрхий 
эсэргүүцэл ажиглагдаж байна. 

БРЭКСИТ Британичууд бүх нийтийн санал асуулгаар Европын 
Холбоог орхих шийдвэр гаргаснаас хойш гурван жилийн дараа буюу 2019 
онд Брэксит буюу “Бритиш эксит”-ийн асуудлыг эцэслэхээр шийдэж, хөдөлж 
эхэлсэн.  Тэд Брэкситийг дэмжигч Борис Жонсоныг ерөнхий сайдаар 
сонгосон юм.  Тэрээр Европын Холбоотой худалдааны гэрээ хийсэн ч, 
хийгээгүй ч үйл явцыг түргэтгэн шийдэж, үүссэн ээдрээт нөхцөлөөс түргэн 
гарахаа мэдэгдсэн. Гэвч Британийн ихэнх хууль тогтоогчид худалдааны 
гэрээ хийлгүй Холбоог орхихын эсрэг байж, үүнийг хориглосон хууль 
баталснаар Британичуудыг мухардалд хүргэсэн билээ. Гэвч 2020 оны 
нэгдүгээр сарын 31-нд эл өдөр тохиож, тэд Европын Холбоог орхив.

Их Британи Европын 
Холбооноос гарах тухай Борис 
Жонсон мэдэгдлээ. 

Москвад цэргийн 
жагсаалын үеэр 
мандуулж буй Путины 
хөрөг, 2019 

Италийг зорин Газар дундын 
тэнгисийг гаталж яваа 
Африкчууд, 2018

ОРОС  Ерөнхийлөгч Владимир Путин өөрийг нь эсэргүүцэгчдийг 
нухчин дарж, улс төр дэх дайснуудтайгаа тэмцэлдэн төрийн эрхийг 20 жил 
атгаж байна. Ерөнхийлөгч Трампын Оростой ойрын харилцаа тогтоох 
гэсэн эрмэлзлийг эс тооцвол хоёр орны харилцаа сайнгүй хэвээр. Нэгдсэн 
Улсын тагнуулын албаныхан 2016 оны Америкийн Ерөнхийлөгчийн 
сонгуульд Оросууд хөндлөнгөөс оролцож, Трампыг Цагаан ордонд суухад 
нөлөөлсөн хэмээгээд 2020 оны сонгуулийг ч үймүүлэхээр зэхэж байна гэж 
мэдэгдсэн юм. 

ЕВРОП
ОЙРХ ДОРНОД

АЗИ

АФРИК
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УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ (хавт.

дөр.бээр)
ХОТЫН 
ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (% Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ

Люксембург
999 91

Люксембург люксембург, герман, 
франц

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Хавиер Беттел

1839 99/99 $116,000
608,000 0.3 16 80/84 0.904

Мальта
122 95

Валетта мальта, англи Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Жозеф Мускат

1964 93/96 $30,000
465,000 0.3 14 81/84 0.878

Молдав
13,067 43

Чисинау румын, орос, турк Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Майя Санду

1991 99/99 $4,000
3,548,000 0 16 68/76 0.700

Монако
1 100

Монако франц, англи, итали, 
монако

Үндсэн хуульт хаант засаглал;  
Хунтайж II Альберт

1419 99/99 $185,000
39,000 0.1 13 МБ МБ

Монтенегро
5,333 67

Подгорица серби, монтенегро, 
босни, албани

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Мило Жуканович
2006 99/98 $9,000

622,000 0.1 18 74/79 0.814

Нидерланд
16,158 92

Амстердам нидерланд Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Марк Рютте

1579 99/99 $53,900
17,235,000 0.1 16 80/83 0.931

Хойд Македон4
9,928 58

Скопье македон, албани, 
бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоо;  

Ерөнхий сайд Зоран Заев
1991 99/97 $6,100

2,076,000 0.1 17 73/78 0.757

Норвеги
148,718 81

Осло норвеги, финн Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Эрна Солберг

1905 99/99 $81,000
5,314,000 0.3 18 81/84 0.953

Польш
120,726 60

Варшав польш
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

ардчилалт;  
Ерөнхийлөгч Анджей Дуда

1918 99/99 $15,500
38,434,000 0 15 74/82 0.865

Португал
35,603 65

Лисабон португаль,  
миранд

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоо;  

Ерөнхий сайд Антонио Коста
1143 97/94 $30,500

10,282,000 –0.2 14 78/83 0.847

Румын
92,043 54

Бухарест румын, унгар, герман
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

ардчилалт;  
Ерөнхийлөгч Клаус Йоханнис

1878 99/99 $12,300
19,472,000 –0.4 16 72/79 0.811

Орос5
6,601,700 74

Москва орос, бусад Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Владимир Путин

1991 99/99 $11,300
147,251,000 –0.1 18 68/78 0.816

Сан Марино
24 97

Сан Марино итали
Парламентын ардчилалт; Улсын Ерөнхий зөвлөлөөс 

зургаан сар тутам сөрөг хүчний хоёр төлөөллийг 
сонгож, хяналтын үүрэгтнээр томилно.

301 97/95 $48,500

33,000 –0.2 15 82/87 МБ

Серби
29,922 60

Белград серби, унгар, босни, 
бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Александр Вучич
1992 99/98 $7,300

7,013,000 –0.5 14 73/78 0.787

Словак
18,932 54

Братислав словак, унгар Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Петер Пеллегрини

1993 99/99 $20,000
5,447,000 0.1 16 74/80 0.855

Словени
7,827 55

Любляна словени, серби, 
хорват, бусад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Марьян Шарец

1991 99/99 $26,200
2,067,000 0.0 15 78/84 0.896

Испани
195,364 80

Мадрид
кастилийн испани, 
каталан, галиций, 

баск
Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Педро Санчез

1492 99/98 $38,400
46,726,000 –0.1 15 80/86 0.891

Швед
172,750 87

Стокхольм швед, финн Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Стефан Лёвен

1523 99/99 $51,200
10,183,000 0.2 18 81/84 0.933

Швейцарь
15,940 85

Берн
герман, франц, 
итали, романш, 

бусад

Парламентын ардчилалт;  
Холбооны Зөвлөлийн долоон гишүүн 

ээлжлэн ерөнхийлөгчийн алба хашина
1291 99/99 $82,000

8,514,000 0.2 15 82/85 0.944

Турк6
303,224 75

Анкара турк, курд, араб Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоган

1923 99/93 $9,500
81,313,000 1.1 24 75/81 0.791

Украин7
233,062 70

Киев украйн, орос, румын, 
польш, унгар

Ерөнхийлөгч бүхий 
парламентын ардчилалт; 

Ерөнхийлөгч Володимр Зеленський

1991 99/99 $3,100
42,288,000 –0.5 15 67/76 0.751

Их Британи (Англи, 
Шотланд,  
Уэльс, Хойд Ирланд)

93,628 83
Лондон

англи, уэльс, 
шотланд, кельт

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Борис Жонсон

900аад он 99/99 $44,300
66,435,000 0.3 18 79/83 0.922

Ватикан хот
0.2 100

Ватикан хот итали, латин, франц, 
бусад

Шашны хаант засаглалт; Хамба лам 
Фрэнсис

1929 NA NA
1,000 0 NA NA NA

1 Босни Герцеговен улс Хорват, Серби, Босни гурван үндэстнийг төлөөлсөн гурван ерөнхийлөгч сонгох ба сонгогдсон гишүүд найман сар тутамд ээлжлэн эрх барина. 
2 Чех хэмээх нэр нь Чехийн Бүгд Найрамдах Улс хэмээх албан ёсны нэршлийн товчилсон хэлбэр.
3 Косово 2008 оны хоёрдугаар сарын 17-нд Сербээс тусгаар тогтносон.  2019 оны есдүгээр сарын байдлаар энэ улсын тусгаар тогтнолыг 100 гаруй улс хүлээн зөвшөөрсөн байна. 

Европ
УЛСУУД

ГАЗАР НУТАГ (хавт.
дөр.бээр)

ХОТЫН 
ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%) Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ

Албани
11,082 60

Тирана албани, грек
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Эди Рама

1912 98/97 $5,300
2,867,000 0.3 18 77/80 0.785

Андорра
180 88 Андорра Ла 

Велла
каталан, франц, 

кастилийн испани, 
португаль

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт; ЗГ Тэргүүн Антони 

Марти Петит
1278 99/99 $42,100

81,000 0.4 14 МБ 0.858

Австри
32,386 58

Вена герман Парламентын ардчилалт;  
Канцлер Себастьян Курц

1156 98 $50,000
8,847,000 0.0 14 79/84 0.908

Беларус
80,153 78

Минск беларус, орос, 
бусад

Ерөнхийлөгчийн дэглэмт;  
Ерөнхийлөгч Александр Лукашенко

1991 99/99 $6,300
9,511,000 –0.2 17 69/79 0.808

Бельги
11,787 98

Бруссель фламанд, франц, 
герман

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Чарльз Мишель

1830 99/99 $46,600
11,404,000 0.1 17 79/84 0.916

Босни 
Герцеговин

19,772 48
Сараево босни, хорват, серб

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоо; Ерөнхийлөгчийн үүрэг 

гүйцэтгэгч нар ээлжлэнэ. 1

1992 99/98 $6,100

3,497,000 –0.2 14 74/79 0.768

Болгар
42,858 73

Софи болгар,турк, бусад Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Бойко Борисов

1908 99/98 $9,300
7,024,000 –0.7 14 71/78 0.813

Хорват
21,851 57

Загреб корват, серб, бусад
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

ардчилалт; 
Ерөнхий сайд Андрей Пленкович

1991 99/99 $15,000
4,116,000 –0.3 15 74/80 0.831

Чех2
30,450 74

Праг чех, словак Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Андрей Бабиш

1993 99/99 $23,100
10,631,000 0 16 76/82 0.888

Дани
16,640 88

Копенхаген дани, гринланд, 
фарер, герман

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Метте Фредериксен

900s 99/99 $61,350
5,786,000 0.2 17 79/83 0.929

Эстони
17,462 69

Талинн эстони, украйн, 
орос, бусад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Юри Ратас

1991 99/99 $23,300
1,321,000 –0.1 16 73/82 0.871

Финланд
150,928 71

Хэлсинк финн, швед, бусад Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт; Ерөнхий сайд Антти Ринне

1917 99/99 $50,000
5,518,000 –0.1 16 79/84 0.920

Франц
210,026 80

Парис франц, бүс нутгийн 
аялга

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт; Ерөнхийлөгч Эммануэл 

Макрон 
486 99/99 $44,100

65,127,000 0.2 18 80/85 0.901

Герман
137,879 77

Берлин герман Парламентын ардчилалт; Канцлер 
Ангела Меркель

1871 99/99 $50,800
82,800,000 –0.2 13 78/83 0.936

Грек
50,949 79

Афин грек, англи, франц Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Кириакос Мицотакис

1830 99/97 $20,300
10,600,000 –0.2 14 78/84 0.870

Унгар
35,919 71

Будапешт унгар, бусад Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Виктор Орбан

1000 99/99 $16,200
9,758,000 –0.4 15 72/79 0.838

Исланд
39,777 94

Рейкьявик исланд, бусад
Парламентын ардчилалт;  

Ерөнхий сайд Катрин 
Якобсдоуттир

1944 99/99 $73,000
354,000 0.5 19 81/84 0.935

Ирланд
27,133 63

Дублин англи, кельт Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Лео Варадкар

1921 99/99 $78,000
4,857,000 0.7 21 78/83 0.938

Итали
116,346 70

Ром итали, герман, 
франц, словени

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Жузеппе Конте

1861 99/99 $38,200
60,551,000 –0.3 13 81/85 0.880

Косово3
4,212 38

Пристина албани, серби, 
бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоо (шилжиж буй);  

Ерөнхий сайд Рамуш Харадинай
2008 97/88 $4,300

1,808,000 0.8 24 74/79 МБ

Латви
24,938 68

Рига латви, литва, орос, 
бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт;  

Ерөнхий сайд Крисянис Каринс
1991 99/99 $17,800

1,922,000 –0.4 16 70/79 0.847

Лихтенштейн
62 14

Вадуц герман, алеманн 
аялга

Үндсэн хуульт хаант засаглал;  
Хунтайж Алоиз Филипп

1719 99/99 $165,000
38,000 –0.3 15 81/84 0.916

Литва
25,212 67

Вильнюс литва, польш, орос, 
бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Гитанас Науседа
1991 99/99 $20,000

2,790,000 –0.4 15 69/80 0.858
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УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ (хавт.

дөр.бээр)
ХОТЫН 
ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (% Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ

Люксембург
999 91

Люксембург люксембург, герман, 
франц

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Хавиер Беттел

1839 99/99 $116,000
608,000 0.3 16 80/84 0.904

Мальта
122 95

Валетта мальта, англи Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Жозеф Мускат

1964 93/96 $30,000
465,000 0.3 14 81/84 0.878

Молдав
13,067 43

Чисинау румын, орос, турк Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Майя Санду

1991 99/99 $4,000
3,548,000 0 16 68/76 0.700

Монако
1 100

Монако франц, англи, итали, 
монако

Үндсэн хуульт хаант засаглал;  
Хунтайж II Альберт

1419 99/99 $185,000
39,000 0.1 13 МБ МБ

Монтенегро
5,333 67

Подгорица серби, монтенегро, 
босни, албани

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Мило Жуканович
2006 99/98 $9,000

622,000 0.1 18 74/79 0.814

Нидерланд
16,158 92

Амстердам нидерланд Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Марк Рютте

1579 99/99 $53,900
17,235,000 0.1 16 80/83 0.931

Хойд Македон4
9,928 58

Скопье македон, албани, 
бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоо;  

Ерөнхий сайд Зоран Заев
1991 99/97 $6,100

2,076,000 0.1 17 73/78 0.757

Норвеги
148,718 81

Осло норвеги, финн Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Эрна Солберг

1905 99/99 $81,000
5,314,000 0.3 18 81/84 0.953

Польш
120,726 60

Варшав польш
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

ардчилалт;  
Ерөнхийлөгч Анджей Дуда

1918 99/99 $15,500
38,434,000 0 15 74/82 0.865

Португал
35,603 65

Лисабон португаль,  
миранд

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоо;  

Ерөнхий сайд Антонио Коста
1143 97/94 $30,500

10,282,000 –0.2 14 78/83 0.847

Румын
92,043 54

Бухарест румын, унгар, герман
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

ардчилалт;  
Ерөнхийлөгч Клаус Йоханнис

1878 99/99 $12,300
19,472,000 –0.4 16 72/79 0.811

Орос5
6,601,700 74

Москва орос, бусад Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Владимир Путин

1991 99/99 $11,300
147,251,000 –0.1 18 68/78 0.816

Сан Марино
24 97

Сан Марино итали
Парламентын ардчилалт; Улсын Ерөнхий зөвлөлөөс 

зургаан сар тутам сөрөг хүчний хоёр төлөөллийг 
сонгож, хяналтын үүрэгтнээр томилно.

301 97/95 $48,500

33,000 –0.2 15 82/87 МБ

Серби
29,922 60

Белград серби, унгар, босни, 
бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Александр Вучич
1992 99/98 $7,300

7,013,000 –0.5 14 73/78 0.787

Словак
18,932 54

Братислав словак, унгар Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Петер Пеллегрини

1993 99/99 $20,000
5,447,000 0.1 16 74/80 0.855

Словени
7,827 55

Любляна словени, серби, 
хорват, бусад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Марьян Шарец

1991 99/99 $26,200
2,067,000 0.0 15 78/84 0.896

Испани
195,364 80

Мадрид
кастилийн испани, 
каталан, галиций, 

баск
Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Педро Санчез

1492 99/98 $38,400
46,726,000 –0.1 15 80/86 0.891

Швед
172,750 87

Стокхольм швед, финн Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Стефан Лёвен

1523 99/99 $51,200
10,183,000 0.2 18 81/84 0.933

Швейцарь
15,940 85

Берн
герман, франц, 
итали, романш, 

бусад

Парламентын ардчилалт;  
Холбооны Зөвлөлийн долоон гишүүн 

ээлжлэн ерөнхийлөгчийн алба хашина
1291 99/99 $82,000

8,514,000 0.2 15 82/85 0.944

Турк6
303,224 75

Анкара турк, курд, араб Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоган

1923 99/93 $9,500
81,313,000 1.1 24 75/81 0.791

Украин7
233,062 70

Киев украйн, орос, румын, 
польш, унгар

Ерөнхийлөгч бүхий 
парламентын ардчилалт; 

Ерөнхийлөгч Володимр Зеленський

1991 99/99 $3,100
42,288,000 –0.5 15 67/76 0.751

Их Британи (Англи, 
Шотланд,  
Уэльс, Хойд Ирланд)

93,628 83
Лондон

англи, уэльс, 
шотланд, кельт

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Борис Жонсон

900аад он 99/99 $44,300
66,435,000 0.3 18 79/83 0.922

Ватикан хот
0.2 100

Ватикан хот итали, латин, франц, 
бусад

Шашны хаант засаглалт; Хамба лам 
Фрэнсис

1929 NA NA
1,000 0 NA NA NA

4  Хуучин нэр нь Македон
5  Орос улс Ази тивийн хүснэгтэнд мөн багтсан буй. Энэ улсын статистик 
мэдээлэлд Крымын хойгийн мэдээлэл багтаагүй болно.

6 Турк улсын мэдээлэл Ойрх Дорнодын хүснэгтэнд мөн багтсан..

Европ

7  Крымыг Орос 2014 оны гуравдугаар сард өөрийн бүрэлдэхүүнд авсан тул 
Украйны статистик мэдээлэлд багтаагүй болно.
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ЗИМБАБВЕ 2019 оны есдүгээр сард 
Зимбабве улсыг үүсгэн байгуулагч, урт удаан 
хугацаанд төр барьсан Роберт Мугабе 95 
насандаа таалал төгслөө. Тэрээр 1980 онд 
улсынхаа тусгаар тогтнолыг зарласнаас 
хойш 2017 он хүртэл цор ганц удирдагч 
байж иржээ. Гэвч түүний ноёрхлын он 
жилүүдэд Зимбабве эдийн засгийн уналтад 
орж, Мугабег хүний эрх зөрчигч харгис 
удирдагч хэмээн цоллож байв. Ийн 2017 онд 
төрийн эргэлт хийх гэсэн армийн офицерууд 
түүнийг суудлаас нь шахан зайлуулсан ч энэ 
улсад ардчилсан тогтолцоо бүрэн гүйцэд 
эргэж ирээгүй л байна.  Мугабегийн үхэл 
Зимбабвегийн түүхэнд удаан хүлээсэн шинэ 
хуудсыг нээж чадах болов уу?

 ХУУЛЬ БУС ЗААН АГНУУР 
15 жилийн өмнө Африк тивд хагас сая заан 
байлаа. Гэвч хууль бус заан агнуурын уршгаар 
2006-2015 оны хооронд 100 мянга гаруй 
тоо толгой хорогдож, энэ тоо улам өссөөр 
буй тухай Олон Улсын Байгаль Хамгааллын 
Холбоо мэдэгдэв.  Хууль бус анчид зааны 
соёог авахын тулд ан хийдэг. Энэ нь Хятадад 
зааны ясаар хийсэн эд зүйлс маш эрэлттэй 
байдагтай холбоотой. Энэхүү хууль бус ан 
газар авч, Африкийн заануудад аюулгүй газар 
гэгдэж байсан Ботсванд хүртэл нөлөөлж 
байна.

ӨМНӨД СУДАН Засгийн газар болон сөрөг хүчнийхний дунд таван жил үргэлжилсэн 
дайн албан ёсоор эцэс болж, 2019 онд талууд энхийн гэрээ байгуулсан боловч Өмнөд Суданы 
нийгмийн байдал хар дарсан зүүд хэвээр байна. Дайн самуун, хүчирхийллийн улмаас 4.5 сая 
хүн орон гэрээ орхин дүрвэж, хоморголон буудаж хөнөөх, хот тосгодыг шатаах зэрэг харгислал 
одоо ч үргэлжилсээр буй. Суданаас тусгаар тогтноод нэгэн арваны ч нүүр үзэж амжаагүй Өмнөд 
Суданы 13 сая иргэдийн тэн хагас нь өлсгөлөнд нэрвэгдээд байна. 
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    8 Египет Орйх Дорнодын хүснэгтэнд мөн багтсан.
    9 Хуучны Свазиланд.

УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ (хавт.

дөр.бээр)
ХОТЫН 
ХҮН АМ НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 

ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОГНОО

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%) Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ

Алжир
919,595 73

Алжир араб, франц, бербер 
аялга

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгч 

Абделмажид Теббуне

1962 87/73 $4,200

42,657,000 2.2 29 77/78 0.754

Ангол
481,354 63

Луанда португал, банту, бусад Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Жуан Лоренсу

1975 82/61 $3,500

30,356,000 3.5 48 58/62 0.581

Бенин
44,310 45

Порто Ново
франц, фон, йоруба, 

бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглал;  
Ерөнхийлөгч Патрис Талон

1960 50/27 $900

11,486,000 2.8 43 59/62 0.515

Ботсван
224,607 70

Габарон англи, тсвана,  
бусад

Парламентын ардчилал ба 
уламжлалт удирдагчид;  

Ерөнхийлөгч Мокветси Масиси

1966 88/89 $8,300

2,249,000 1.2 32 61/65 0.717

Буркина Фасо
104,543 29

Уагудугу франц, судан хэлүүд
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын тогтолцоо 

(шилжиж буй);  
Ерөнхийлөгч Рок Марк Кристиан Каборе

1960 43/29 $800

20,258,000 3.1 47 60/61 0.423

Бурунди
10,747 13

Бужумбура кирунди, франц, 
свахили

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглал;  

Ерөнхийлөгч Пьер Нкурунзиза

1962 88/83 $300

11,845,000 3.0 46 59/62 0.417

Кабо Верде
1,557 66

Прая португал, криоуло
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт; Ерөнхий сайд Улисес 

Корреия И Силва

1975 92/82 $3,700

550,000 1.4 31 71/75 0.654

Камерун
183,920 56

Яунде англи, франц, африк 
хэлүүд

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Паул Бия

1960 81/69 $1,530

25,641,000 2.6 43 57/60 0.556

Төв Африкийн Бүгд 
Найрамдах Улс

240,324 41
Банги франц, санго, бусад

Зөрчил мөргөлдөөн бүхий шилжилтийн 
үедээ явж буй; Ерөнхийлөгч Фаустин 

Арханге Тоуадера
1960 51/24 $500

4,737,000 2.2 44 50/54 0.367

Чад
495,755 23

Нджамена франц, араб, сара, 
бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот; 

Ерөнхийлөгч Идрис Деби Итно

1960 31/14 $00

15,408,000 3.1 47 52/54 0.404

Коморос
719 29

Морони араб, франц, 
шикоморо

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот;  

Ерөнхийлөгч Азали Ассумани

1975 82/74 $1,600

832,000 2.5 40 62/65 0.503

Ардчилсан Бүгд 
Найрамдах Конго 

905,568 45
Киншаса

франц, лингала, 
кингвана, киконго, 

цилуба

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот;  

Ерөнхийлөгч Феликс Шисекеди

1960 89/67 $800

84,344,000 3.3 46 58/61 0.457

Бүгд Найрамдах 
Конго

132,047 67
Браззавиль франц, лингала, 

монокутуба, киконго, бусад
Ерөнхийлөгчийн дэглэмт;  

Ерөнхийлөгч Денис Сассоу-Нгуессо
1960 86/73 $2,200

5,400,000 2.3 42 58/61 0.606

Кот д’Ивуар
124,504 51

Ямуссукро франц, диоула, бусад
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Алассан Уаттара

1960 53/33 $1,800

24,906,000 2.3 43 52/55 0.492

Жибути
8,960 78

Жибути франц, араб, сомали, 
афар

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Исмайл Омар Гелле

1977 78/58 $3,600

971,000 1.5 32 61/64 0.476

Египет8
384,790 43

Каир араб, англи, франц Нэг намын дарангуй тогтолцоот; 
Ерөнхийлөгч Абдел Фата Ал-Сиси

1922 82/65 $2,600

97,007,000 2.1 34 71/74 0.696

Экваторын Гвиней
10,831 71

Малабо испани, франц, фанг, 
буби, бусад

Ерөнхийлөгчийн дэглэмт; 
Ерөнхийлөгч Теодоро Обианг Нгема 

Мбасого

1968 97/93 $11,000

1,314,000 2.4 37 56/59 0.591

Эритри
46,760 40

Асмара
тигриня, араб, англи, 
тигр, кунама, афар, 

бусад
Нэг намын дэглэмт;  

Ерөнхийлөгч Исайяс Афеверки
1993 82/66 $820

5,971,000 2.3 41 62/68 0.440

Эсватини9
6,704 24 Мбабане ба 

Лобамба англи, свати Хаант засаглалт;  
Эзэн хаан III Мсвати

1968 87/88 $4,150

1,391,000 1.9 37 54/61 0.588

Этиоп
410,678 20

Аддис Абаба
амхарик, тигриня,  

араб, ороминга, англи, 
бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Абий Ахмед

1000 мэө 57/41 $780

107,535,000 2.6 41 64/67 0.463

Габон
103,347 89

Либревилле франц, фанг, менэ, 
бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот; 

Ерөнхийлөгч Али Бонго Ондимба

1960 85/81 $8,000

2,054,000 2.2 36 65/68 0.702

Гамби
4,491 61

Банжул англи, мандинка, 
волоф, фула, бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;   
Ерөнхийлөгч Адама Барроу

1965 64/48 $720

2,173,000 3.1 46 60/63 0.460

Африк
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УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ 

(хавт.дөр.бээр)
ХОТЫН 
ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН ОН БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%) Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ

Гана
92,098 56

Аккра англи, асанте, бусад
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Нана Аддо Данква Акуфо-
Аддо

1957 82/71 $2,200

29,464,000 2.2  39 62/64 0.592

Гвиней
94,926 35

Конакри франц, бусад 
африк хэлүүд

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглал; Ерөнхийлөгч 

Альфа Конде

1958 38/23 $880

11,884,000 2.8 45 58/61 0.459

Гвиней-Бисау
13,948 43

Бисау португал, креол, 
бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот;  

Ерөнхийлөгч Жозе Мариу Ваш

1973 72/48 $780

1,907,000 2.6 42 56/59 0.455

Кени
224,961 32

Найроби англи, свахили, 
бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Ухуру Кениата

1963 81/75 $1,710

50,951,000 2.6 41 65/69 0.590

Лесото
11,720 28

Масеру сесото, англи, зулу, 
коса

Парламентын ардчилалт; 
Ерөнхий сайд Том Табане

1966 70/88 $1,300

2,263,000 1.6 36 52/56 0.520

Либери
37,420 51

Монрови англи, угсаатны 
бусад хэлүүд

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  

Ерөнхийлөгч Жорж Веа

1847 62/33 $700

4,854,000 2.5 42 62/64 0.435

Ливи
647,184 80

Триполь араб, итали, англи, 
бербер

Зөрчил мөргөлдөөн бүхий 
шилжилтийн үедээ явж буй; Ерөнхий 

сайд Фаиз Ал-Сарраж

1951 97/86 $9,600

6,471,000 1.4 28 69/75 0.706

Мадагаскар
226,756 37

Aнтананариво франц, малагаси
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот; Ерөнхийлөгч Андри 

Радзуэлина

1960 67/63 $530

26,263,000 2.6 41 64/68 0.519

Малави
45,747 17

Лилонгве англи, чева, бусад
Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглал;  

Ерөнхийлөгч Петер Мутарика

1964 70/55 $400

19,081,000 2.6 44 61/66 0.477

Мали
482,077 42

Бамако франц, бамбара, 
бусад

Зөрчил мөргөлдөөн бүхий шилжилтийн 
үедээ явж буй; Ерөнхийлөгч Ибрахим 

Боубакар Кейта

1960 45/22 $900

19,431,000 3.5 47 58/62 0.427

Mавритан
397,955 54

Нуакшотт
араб, фула, 

сонинке, волоф, 
франц

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот; Ерөнхийлөгч Мохамед 

Оулд Газоуани

1960 63/42 $1,200

4,540,000 2.6 40 62/65 0.520

Maврики
788 41

Порт Луис
креоль, божпури, 

франц, англи, 
бусад

Парламентын ардчилалт 

Ерөнхий сайд Правинд Жагнот

1968 95/91 $11,300

1,266,000 0.3 19 71/78 0.790

Mарокко
170,773 62

Рабат
араб, бербер, 
франц, бусад 

аялгууд
Үндсэн хуульт хаант засаглалт;  

Эзэн хаан VI Мохаммед
1956 79/59 $3,300

35,220,000 1.2 24 75/78 0.667

Moзамбик
308,642 32

Мапуто португал, африк 
хэлүүд

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот;  

Ерөнхийлөгч Филипе Ньюси

1975 73/45 $500

30,529,000 2.9 45 56/60 0.437

Намиби
318,772 48

Уиндхук
африкаанс, герман,  

англи, нутгийн африк 
хэлүүд

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Хаге Гейнгоб

1990 79/85 $6,000

2,533,000 2.0 37 62/65 0.647

Нигер
489,191 16

Ниамей франц, хауса, 
зарма

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот;  

President Махамаду Иссуфу

1960 27/11 $420

22,230,000 3.8 50 59/61 0.354

Нигери
356,669 50

Абужа
aнгли, хауса, 
йоруба, ибо, 

фулани, бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  

Ерөнхийлөгч Мухаммад Бухари

1960 69/50 $2,100

195,875,000 2.6 44 53/54 0.532

Руанда
10,185 19

Кигали
кинаруанда, 

франц, англи, 
свахили

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Поль Кагаме

1962 73/68 $800

12,565,000 2.6 40 65/69 0.524

Сан Томе
386 73

Сан Томе португал
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Эваристу Карвалью

1975 82/68 $3,200

211,000 2.6 42 65/69 0.589

Сенегал
75,955 46

Дакар франц, волоф, 
фула, мандинка

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот; Ерөнхийлөгч Маки Салл

1960 70/47 $1,530

16,294,000 2.7 43 65/69 0.505

Сейшелийн 
арлууд

174 57
Викториа креоль, англи, 

бусад
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Дэнни Фор

1976 91/92 $16,500

97,000 1.0 22 68/78 0.797

Сьерра Леон
27,699 41

Фритаун англи, менде, 
тимене, крио

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  

Ерөнхийлөгч Жулиус Маада Био

1961 59/38 $540

7,720,000 2.0 42 51/52 0.419

Африк
УЛСУУД

ГАЗАР НУТАГ (хавт.
дөр.бээр)

ХОТЫН 
ХҮН АМ НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 

ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОГНОО

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%) Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ

Алжир
919,595 73

Алжир араб, франц, бербер 
аялга

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгч 

Абделмажид Теббуне

1962 87/73 $4,200

42,657,000 2.2 29 77/78 0.754

Ангол
481,354 63

Луанда португал, банту, бусад Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Жуан Лоренсу

1975 82/61 $3,500

30,356,000 3.5 48 58/62 0.581

Бенин
44,310 45

Порто Ново
франц, фон, йоруба, 

бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглал;  
Ерөнхийлөгч Патрис Талон

1960 50/27 $900

11,486,000 2.8 43 59/62 0.515

Ботсван
224,607 70

Габарон англи, тсвана,  
бусад

Парламентын ардчилал ба 
уламжлалт удирдагчид;  

Ерөнхийлөгч Мокветси Масиси

1966 88/89 $8,300

2,249,000 1.2 32 61/65 0.717

Буркина Фасо
104,543 29

Уагудугу франц, судан хэлүүд
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын тогтолцоо 

(шилжиж буй);  
Ерөнхийлөгч Рок Марк Кристиан Каборе

1960 43/29 $800

20,258,000 3.1 47 60/61 0.423

Бурунди
10,747 13

Бужумбура кирунди, франц, 
свахили

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглал;  

Ерөнхийлөгч Пьер Нкурунзиза

1962 88/83 $300

11,845,000 3.0 46 59/62 0.417

Кабо Верде
1,557 66

Прая португал, криоуло
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт; Ерөнхий сайд Улисес 

Корреия И Силва

1975 92/82 $3,700

550,000 1.4 31 71/75 0.654

Камерун
183,920 56

Яунде англи, франц, африк 
хэлүүд

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Паул Бия

1960 81/69 $1,530

25,641,000 2.6 43 57/60 0.556

Төв Африкийн Бүгд 
Найрамдах Улс

240,324 41
Банги франц, санго, бусад

Зөрчил мөргөлдөөн бүхий шилжилтийн 
үедээ явж буй; Ерөнхийлөгч Фаустин 

Арханге Тоуадера
1960 51/24 $500

4,737,000 2.2 44 50/54 0.367

Чад
495,755 23

Нджамена франц, араб, сара, 
бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот; 

Ерөнхийлөгч Идрис Деби Итно

1960 31/14 $00

15,408,000 3.1 47 52/54 0.404

Коморос
719 29

Морони араб, франц, 
шикоморо

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот;  

Ерөнхийлөгч Азали Ассумани

1975 82/74 $1,600

832,000 2.5 40 62/65 0.503

Ардчилсан Бүгд 
Найрамдах Конго 

905,568 45
Киншаса

франц, лингала, 
кингвана, киконго, 

цилуба

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот;  

Ерөнхийлөгч Феликс Шисекеди

1960 89/67 $800

84,344,000 3.3 46 58/61 0.457

Бүгд Найрамдах 
Конго

132,047 67
Браззавиль франц, лингала, 

монокутуба, киконго, бусад
Ерөнхийлөгчийн дэглэмт;  

Ерөнхийлөгч Денис Сассоу-Нгуессо
1960 86/73 $2,200

5,400,000 2.3 42 58/61 0.606

Кот д’Ивуар
124,504 51

Ямуссукро франц, диоула, бусад
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Алассан Уаттара

1960 53/33 $1,800

24,906,000 2.3 43 52/55 0.492

Жибути
8,960 78

Жибути франц, араб, сомали, 
афар

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Исмайл Омар Гелле

1977 78/58 $3,600

971,000 1.5 32 61/64 0.476

Египет8
384,790 43

Каир араб, англи, франц Нэг намын дарангуй тогтолцоот; 
Ерөнхийлөгч Абдел Фата Ал-Сиси

1922 82/65 $2,600

97,007,000 2.1 34 71/74 0.696

Экваторын Гвиней
10,831 71

Малабо испани, франц, фанг, 
буби, бусад

Ерөнхийлөгчийн дэглэмт; 
Ерөнхийлөгч Теодоро Обианг Нгема 

Мбасого

1968 97/93 $11,000

1,314,000 2.4 37 56/59 0.591

Эритри
46,760 40

Асмара
тигриня, араб, англи, 
тигр, кунама, афар, 

бусад
Нэг намын дэглэмт;  

Ерөнхийлөгч Исайяс Афеверки
1993 82/66 $820

5,971,000 2.3 41 62/68 0.440

Эсватини9
6,704 24 Мбабане ба 

Лобамба англи, свати Хаант засаглалт;  
Эзэн хаан III Мсвати

1968 87/88 $4,150

1,391,000 1.9 37 54/61 0.588

Этиоп
410,678 20

Аддис Абаба
амхарик, тигриня,  

араб, ороминга, англи, 
бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Абий Ахмед

1000 мэө 57/41 $780

107,535,000 2.6 41 64/67 0.463

Габон
103,347 89

Либревилле франц, фанг, менэ, 
бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот; 

Ерөнхийлөгч Али Бонго Ондимба

1960 85/81 $8,000

2,054,000 2.2 36 65/68 0.702

Гамби
4,491 61

Банжул англи, мандинка, 
волоф, фула, бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;   
Ерөнхийлөгч Адама Барроу

1965 64/48 $720

2,173,000 3.1 46 60/63 0.460
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АНХААРАХ НЭМЭЛТ ЗҮЙЛС

Засгийн эрх баригч: Засгийн газрын үйл 
ажиллагааг удирдах эрх мэдэлтэн. Олон улс 
оронд Засгийн газрын болон төрийн тэргүүн 
хослон оршдог. Жишээлбэл, Хатан хаан II 
Элизабет бол Их Британийн төрийн тэргүүн, 
харин Борис Жонсон Засгийн газрын тэргүүн 
нь юм. 

Бичиг үсэг тайлагдсан байдал: Энэ 
хэсэгт зарим тоо баримт дэлгэрэнгүй бус 
байгаа. Хэрэв тус хүснэгтэнд нэг тоо 
байвал хүйсээр ангилан ялгаагүй, 
ерөнхий мэдээлэл гэж ойлгоно. 

Нэг хүнд ногдох ДНБ: Энэ тоон 
мэдээллийг ам.долларт хөрвүүлэн 
оруулсан бөгөөд улс орон бүрийн 
амьдралын өртөгтэй харьцуулан тооцсон 
болно. 

МБ: Мэдээлэл байхгүй.

Нэг намын коммунист тогтолцоо: 
Газар, бизнесүүдийг төр өмчлөх ба хувь хүний 
болон улс төрийн эрх чөлөө маш хязгаарлагдмал. 
(Жишээлбэл, Хойд Солонгос) Гэвч Хятад, Вьетнам 
зэрэг улсад хувийн үйлдвэрлэл, аж ахуйг ихээр 
дэмжиж, зөвшөөрөх болсноор энэ тодорхойлолт 
саармагжиж буй. 
Үндсэн хуульт хаант засаглал: Төрийн 
эрхэнд хаан, эсвэл хатан хаан заларна, гэвч 
эрх мэдэл нь хязгаарлагдмал. Хууль тогтоох 
парламентаас томилогдсон Ерөнхий сайд 
нь засгийн газраа тэргүүлнэ. (Бутан)

Нэг намын дарангуй тогтолцоо: Аль нэг улс 
төрийн нам төрд ноёрхох тогтолцоо.  Өөр намууд 
оршин тогтнох авч тийм ч хүчтэй биш. (Орос, Хятад)

Цэргийн засаглал: Улс орны зэвсэгт хүчний 
удирдагч нь Засгийн газраа толгойлно. (Тайланд) 

Хаант засаглал: Хаан, хатан хаан, эсвэл хунтайж 
засгийн эрхийг барьж, улс орныг насаараа, эсвэл 
үе дамжуулан удирдах тогтолцоо. (Саудын Араб) 

Нэг намын дэглэм: Улс орныг нэг нам, түүний 
удирдагч бүхэлд нь удирдах. (Эритри) 

Парламентын ардчилал: Сонгогчид парламентын 
гишүүдийг сонгож, олонх болсон нам төрийн эрх 
барих хэлбэр. Ихэвчлэн ялсан намын удирдагч 
Ерөнхий сайдад томилогдоно. (Канад) 

Ерөнхийлөгчийн дэглэм: Ерөнхийлөгч бүх 
эрх мэдлийг дангаараа атгах тогтолцоо. 

Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 
засаглал: Сонгогдсон ерөнхийлөгч засгийн 
газраа тэргүүлж, хууль тогтоох болон шүүх 
байгууллагатай эрх мэдлээ хуваалцана. (Бразил) \

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын ардчилал: 
Сонгогдсон ерөнхийлөгч улс орноо толгойлж, 
ерөнхий сайд нь засгийн газраа тэргүүлнэ. (Хорват) 

Уламжлалт удирдагчид: Овог аймгийн 
удирдагчид засаглалын үйл ажиллагаанд 
оролцох. (Маршалын арлууд) 

     

Aфрик
УЛСУУД

ГАЗАР НУТАГ (хавт.дөр.
бээр) ХОТЫН ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%) Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ

Сомали
246,201 45

Могадишу сомали, араб, 
итали, англи

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот (шилжиж буй);  

Ерөнхийлөгч Мохамед Абдуллахи Мохамед

1960 50/26 МБ

15,182,000 3.2 47 55/58 МБ

Өмнөд Африк
471,359 66 Кейп Таун, 

Преториа ба 
Блумфонтейн

англи, африкаанс, 
зулу, шоса, свази, 

сото, бусад
Парламентын ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Сирил Рамафоса
1910 95/93 $6,400

57,726,000 1.2 30 61/67 0.699

Өмнөд Судан
248,777 20

Жуба араб, динка, нуэр, 
англи, бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 
засаглалт (шилжиж буй);  
Ерөнхийлөгч Салва Кийр

2011 40/16 $1,600

12,965,000 2.6 42 56/58 0.388

Судан
712,280 36

Хартум
араб, нубия, та-
бедави, англи, 

бусад

Цэргийн хүчээр төрийн эргэлт 
хийж буй;  

Генерал Абдел-Фата Бурхан

1956 83/69 $980

41,679,000 2.7 41 63/66 0.502

Танзани
364,963 34

Додома свахили, англи, 
араб, бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот;  

Ерөнхийлөгч Жон Магуфули

1964 83/73 $1,050

59,091,000 3.3 45 64/67 0.538

Того
21,853 42

Ломе франц, эве, мина, 
дагомба, кабе

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Фор Насингбе

1960 77/51 $680

7,991,000 2.5 42 59/61 0.503

Тунис
63,170 68

Тунис араб, франц, 
бербер

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт; Ерөнхийлөгч Каис Саид

1956 90/74 $3,500

11,572,000 1.4 24 75/78 0.735

Уганда
93,263 24

Кампала англи, луганда, 
свахили, бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Йовери Мусевени

1962 85/72 $650

44,084,000 3.2 48 62/64 0.516

Замби
290,585 44

Лусака англи, бемба, тонга, 
бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Эдгар Лунгу

1964 71/56 $1,540

17,684,000 3.1 45 59/64 0.588

Зимбабве
150,872 32

Хараре англи, шона, 
ндебеле, бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  

Ерөнхийлөгч Эммерсон Мнангагва

1980 89/85 $2,300

14,030,000 2.4 39 58/62 0.535

Улс төрийн тогтолцооны хэлбэрүүд НЭМЭЛТ 
МЭДЭЭЛЭЛ
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УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ (хавт.

дөр.бээр)
ХОТЫН 
ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОГНОО

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%) Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ %

ДУНДАЖ 
НАСЛАЛТ ХХИ

Бахрейн
297 89

Манама араб, англи, перс, урдү Үндсэн хуульт хаант засаглалт; 
Хаан Хамад Бин Иса Ал-Халифа

1971 97/94 $25,000

1,537,000 1.1 20 76/78 0.846

Кипр10
2,276 68

Никосиа грек, турк, англи
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

ардчилалт;  
Ерөнхийлөгч Никос Анастасиадис

1960 99/99 $28,160

1,189,000 0.5 16 80/85 0.869

Египет11
384,790 43

Каир араб, англи, франц Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Абдел Фатта Эл Сиси

1922 82/65 $2,600

97,007,000 2.1 34 71/74 0.696

Иран
628,872 74

Тегеран перс, түрэг, курд, лури, 
бусад

Шашны дэг жаягт, Ерөнхийлөгч бүхий 
парламентын тогтолцоот; Ерөнхийлөгч 

Хассан Рухани

1502 91/83 $5,630

81,573,000 1.4 24 75/77 0.798

Ирак
167,618 70

Багдад араб, курд, туркмен, 
ассир, армени

Парламентын тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Адел Абдул Махди

1932 86/74 $5,900

40,194,000 2.7 40 68/72 0.685

Израиль12
8,357 91

Иерусалим еврей, араб, англи Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяху

1948 99/97 $41,800

8,492,000 1.6 28 81/84 0.903

Йордан
34,277 90

Амман араб, англи Үндсэн хуульт хаант засаглалт;  
Эзэн хаан II Абдулла

1946 98/93 $9,200

10,183,000 2.1 35 73/76 0.735

Кувейт
6,880 100

Кувейт араб, англи
Үндсэн хуульт хаант засаглалт;  

Шах Сабах Ал-Ахмад Ал-Жабер Ал-
Сабах

1961 96/95 $34,000

4,197,000 1.3 21 74/76 0.803

Ливан
4,036 89

Бейрут араб, франц, армени, 
англи

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот; Ерөнхийлөгч Мишель Аоун

1943 96/92 $8,300

6,100,000 0.9 24 77/79 0.757

Оман
119,500 85

Мускат араб, англи, белужи, 
урдү, бусад

Хаант засаглалт;  
Султан Кабус Бин Саид Ал-Саид

1650 97/86 $16,500

4,684,000 1.8 22 75/79 0.821

Катар
4,481 100

Доха араб, англи Хаант засаглалт;  
Эмир Тамим Бин Хамад Ал-Тани

1971 97/97 $69,000

2,695,000 0.9 14 77/80 0.856

Саудын Араб
830,000 84

Рияд араб Хаант засаглалт;  
Хаан Салман Бин Абдулазиз Ал-Сауд

1932 97/91 $23,350

33,414,000 1.4 25 73/76 0.853

Сири
71,498 54

Дамаск араб, курд, армени, 
франц, бусад

Ерөнхийлөгчийн дэглэмт;  
Ерөнхийлөгч Башар Ал Ассад

1946 92/81 $2,900

18,284,000 1.6 37 64/77 0.536

Турк13
303,224 75

Анкара турк, курд, араб Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоган

1923 99/93 $9,400

81,313,000 1.1 24 75/81 0.791

Арабын Нэгдсэн 
Эмират

32,280 87
Абу Даби араб, перс, англи,  

хинди, урдү
Уламжлалт хаант засгийн холбоот; 

Ерөнхийлөгч Шах Халифа Бин Заейд 
Ал-Нахаян

1971 93/96 $49,000

9,542,000 0.8 14 77/79 0.863

Йемен
203,891 37

Санаа араб Иргэний дайнаас үүдэн засгийн газраа 
түлхэн унагасан.

1990 85/55 $950

28,915,000 2.5 40 64/66 0.452
10  Хойд Кипр дэх Туркийн мэдэлд байдаг газар нутгийн мэдээлэл ороогүй болно.
11 Eгипетийн мэдээлэл Африк тивийн хүснэгтэнд мөн багтсан. 

12 Маргаантай газар нутаг болох “Өрнөд Эрэг“-ийн мэдээлэл 
багтаагүй.
13 Туркийн мэдээлэл Европ тивийн хүснэгтэнд багтсан.

     

Ойрх Дорнод

Ойрх Дорнод бол тив биш бүс нутаг. Ихэнх газар 
нутагт нь Азийн орнууд багтах ба Африкийн цөөн улс 
(Египет), Европын булангийн өчүүхэн хэсэг (Туркийн 
Европт харьяалагдах газар нутаг) мөн харьяалагдана. 
Исламын шашин голдуу дэлгэрсэн, газрын тосоор баян 
энэ бүс нутаг стратегийн асар ач холбогдолтойн хэрээр 
зөрчил мөргөлдөөн ихтэй. Олон хүн уг бүсийг Израиль 
болон хөрш Араб улсуудын хооронд хэдэн арваны 
турш үргэлжилсэн зөрчлөөр нь мэддэг билээ. 

Израиль, Палестин улсуудын энхийн гэрээ 
тогтоох тухай хэлэлцээрүүд АНУ-ын шахалтгүй бол 
сулрах хандлагатай байна. Бүс нутаг дахь улс төрийн 
тогтворгүй байдал, шашны урсгалуудын хагарал нь 
2003 онд АНУ Иракийг эзэлсний дараа байгуулагдсан 
“Ирак Сирийн Исламын Төр” (ISIS) зэрэг террорист 
бүлгүүдийг улам дэврээж буй. ISIS бүлэг удаа дараа 
террорист дайралт хийсээр 2014 -2017 онд Иракийн 
зарим нутаг болон Сирийн зүүн хэсгийг эзлэн, захирч 

байв. Түүнээс хойш хяналтан дахь газар нутаг нь 
нэлээд хумигдсан ч алан хядах ажиллагаа хийхийг 
олонтоо завдаж, АНУ-ын хувьд шүдний өвчин хэвээр 
байна. 

2011 онд Ойрх Дорнодод өрнөсөн “Арабын хавар” 
тэмцэл хөдөлгөөнөөс урган гарсан Сирийн иргэний 
дайн дуусгавар болж буй. Энэ дайнд багаар бодоход 
500 мянган хүн амь үрэгдэж, дайны улмаас таван сая 
орчим хүн эх нутгаасаа дүрвэжээ.

Ойрх Дорнод
ОНЦЛОХ

УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ (хавт.дөр.

бээр) ХОТЫН ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%) Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ

Сомали
246,201 45

Могадишу сомали, араб, 
итали, англи

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот (шилжиж буй);  

Ерөнхийлөгч Мохамед Абдуллахи Мохамед

1960 50/26 МБ

15,182,000 3.2 47 55/58 МБ

Өмнөд Африк
471,359 66 Кейп Таун, 

Преториа ба 
Блумфонтейн

англи, африкаанс, 
зулу, шоса, свази, 

сото, бусад
Парламентын ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Сирил Рамафоса
1910 95/93 $6,400

57,726,000 1.2 30 61/67 0.699

Өмнөд Судан
248,777 20

Жуба араб, динка, нуэр, 
англи, бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 
засаглалт (шилжиж буй);  
Ерөнхийлөгч Салва Кийр

2011 40/16 $1,600

12,965,000 2.6 42 56/58 0.388

Судан
712,280 36

Хартум
араб, нубия, та-
бедави, англи, 

бусад

Цэргийн хүчээр төрийн эргэлт 
хийж буй;  

Генерал Абдел-Фата Бурхан

1956 83/69 $980

41,679,000 2.7 41 63/66 0.502

Танзани
364,963 34

Додома свахили, англи, 
араб, бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот;  

Ерөнхийлөгч Жон Магуфули

1964 83/73 $1,050

59,091,000 3.3 45 64/67 0.538

Того
21,853 42

Ломе франц, эве, мина, 
дагомба, кабе

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Фор Насингбе

1960 77/51 $680

7,991,000 2.5 42 59/61 0.503

Тунис
63,170 68

Тунис араб, франц, 
бербер

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт; Ерөнхийлөгч Каис Саид

1956 90/74 $3,500

11,572,000 1.4 24 75/78 0.735

Уганда
93,263 24

Кампала англи, луганда, 
свахили, бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Йовери Мусевени

1962 85/72 $650

44,084,000 3.2 48 62/64 0.516

Замби
290,585 44

Лусака англи, бемба, тонга, 
бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Эдгар Лунгу

1964 71/56 $1,540

17,684,000 3.1 45 59/64 0.588

Зимбабве
150,872 32

Хараре англи, шона, 
ндебеле, бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  

Ерөнхийлөгч Эммерсон Мнангагва

1980 89/85 $2,300

14,030,000 2.4 39 58/62 0.535
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ИРАН 
Иран болон барууны ертөнцийн хоорондох зөрчил 2018 онд АНУ цөмийн хэлэлцээрийг 
орхин гарснаар улам хүчээ авав. Тус хэлэлцээрийн дагуу Ираны цөмийн хөтөлбөр зогсож, 
оронд нь АНУ Иранд эдийн засгийн хориг тавихгүй байх зорилготой байсан ч бүтэлгүйтсэн 
юм. Ерөнхийлөгч Трамп энэ гэрээ хэлцлийг эрх ашигт хангалттай нийцэхгүй хэмээн үзэж 
зогсоосон билээ. 2019 оны тавдугаар сард АНУ, Ираны Засгийн газрыг хэлэлцээрийн 
ширээнд дахин суухыг шахаж, нэмэлт хориг тавьсан. Иранууд Хормузын хоолой дахь 
шатахуун тээвэрлэгч онгоцуудыг булаан авснаараа дэлхий дахины шатахуун тээвэрлэлтийн 
үндсэн гарц болдог хоолойг “боомилж” буй юм. 

ИЗРАИЛЬ Ойрх Дорнодын нөхцөл байдлыг ажиглагчид Израиль, Палестин хоёрын 
1993 онд хийсэн “хоёр төрийн шийдэл” энхийн гэрээ үндсэндээ дуусгавар боллоо хэмээн 
үзэж байна. Трампын засаг захиргаа талуудыг энхийн хэлцэл хийхийг дэмжиж ажиллах нь 
нэн тэргүүний зорилго хэмээн мэдэгдэж байсан ч 2019 оны зургаадугаар сард баталсан 

төлөвлөгөөнд тусгаснаар 
Палестины Улс төрийн 
асуудлаас илүүтэй эдийн 
засгийн хөгжилд анхаарснаар 
хоёр орны олон жилийн турш 
үргэлжилсэн толхилцоон 
намжих боломжтой гэжээ. 

ЙеменОйрх Дорнодын 
хамгийн буурай улс гэгддэг Йемен 
таван жил үргэлжилсэн иргэний 
дайны хөлд сөхөрч, НҮБ энэ улсыг 
хүн амьдрах бололцоогүй газраар 
нэрлээд байна. Улс доторх зөрчил 
мөргөлдөөн 2015 онд Саудын 
Араб оролцож эхэлснээр улам 
дорджээ. НҮБ-ын мэдээлснээр 
энэ дайны хөлд 17 мянган хүн 
үрэгдээд байгаа. Улсын эдийн 
засаг унаснаар сая сая Йемен 
иргэн өлсгөлөнд нэрвэгдээд 
байна. 

АЗИ
ЕВРОП

АФРИК

ОЙРХ 
ДОРНОД

Тегераны цэргийн 
жагсаал дээрх 

Ираны пуужин, 2018

Иерусалем хот, 
Шашны уламжлалыг хатуу 
баримтлагч еврейчүүд Исламын 
ариун ордон “Dome of Rock”-ын 
хажуугаар өнгөрч буй нь.

Йемений нийслэл Санаа хот дахь барилга 
байгууламжийг Саудын агаарын хүчин 
бөмбөгдөөд буй нь, 2019 он. 

Улсын нийслэл
Хот
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ХЯТАД Дэлхийн эдийн 
засгийн хоёр хүчирхэг гүрэн Хятад, Америк улс өнгөрсөн жилийн турш худалдааны зөрчилтэй 
байснаар тэдний хооронд ээдрээт харилцаа үүсээд буй. Ерөнхийлөгч Трамп Хятадыг шударга 
бус зарчмаар худалдаа эрхэлж байна хэмээн буруутгаж, АНУ-д экспортолдог Хятадын бараа 
бүтээгдэхүүнд 250 тэрбум долларын өртөг бүхий импортын татвар ногдуулав. Хятадын хувьд 
Ерөнхийлөгч Ши Жиньпин төрийн эрх барих хугацааны хязгаарлалтыг цуцалж, насаараа Хятад 
орныг удирдах боломж өөртөө бий болгон, хүчээ бэхжүүлэв.

АФГАНИСТАН АНУ, Исламын хэт үзэлтнүүд болох 
талибанчуудтай 18 жил дайтсаны эцэст Афганистанд болж буй дайныг 
зогсоож, цэргүүдээ татан гаргахаар төлөвлөж, энхийн хэлэлцээр хийх 
ажлыг эхлүүллээ. Гэхдээ энэ хэлэлцээрт Афганий тал бэлэн биш, засгийн 
газар нь сул дорой, улс орны байдал тогтворгүй байгаа. Талибанчууд 
дайны эхэн үеэс л хүч тэнцвэргүй байдалд орсон ч Афганийн газар 
нутгаас томхон хувь авахын тулд  Америк, Афганийн цэргийн хүчтэй 
тэмцсээр байна. 

ХОЙД СОЛОНГОС  
2019 онд Вьетнамын Ханой хотод болсон 
олон талт уулзалтын үеэр Ерөнхийлөгч 
Трамп Хойд Солонгосын удирдагч Ким 
Жон Унтай олигтой зөвшилцөлд хүрч 
чадалгүй салсан ч цөмийн зэвсэгийн 
асуудлаар Хойд Солонгостой харилцаагаа 
сайжруулах арга замыг эрэлхийлсээр 
байгаа.  Өнгөрсөн оны зургаадугаар 
сард тэд Хойд болон Өмнөд Солонгосыг 
тусгаарладаг цэрэггүй бүсэд ахин уулзсан 
юм. Гэвч Хойд Солонгос цөмийн туршилт 
хийж, цөмийн зэвсгээс татгалзахгүй гэдгээ 
илэрхийлсээр байна. 

НОМХОН 
ДАЛАЙН ОРНУУД

АЗИ & НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУД

АЗИ

НОМХОН 
ДАЛАЙН 
ОРНУУД

ОЙРХ 
ДОРНОД

ЕВРОП

Афганистаны Кабул хотын 
ойролцоох америк цэргүүд

Ким Жон Ун цөмийн 
туршилтын дараа, 2019 
оны наймдугаар сар

Ухаалаг утасны 
үйлдвэрлэл, 
Хятадын 
Донггуан хот; 
Ерөнхийлөгч 
Трамп 
Хятадын бараа 
бүтээгдэхүүнд 
ногдуулах 
тарифыг нэмлээ.

ҮЙЛ ЯВДЛЫН 
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УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ (хавт.

дөр.бээр)
ХОТЫН 
ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%)

Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ

Афганистан
252,072 25

Кабул пашто, афган перс, түрэг, 
бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Ашраф Гани

1919 52/24 $520
36,472,000 2.8 44 62/65 0.498

Армени
11,484 64

Ереван армени, орос, бусад Ерөнхийлөгч бүхий парламентын тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Никол Пашинян

1991 99/99 $4,210
2,966,000 0.4 20 72/78 0.755

Азербайжан
33,436 53

Баку азер, орос, армени, бусад Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Илхам Алиев

1991 99/99 $4,720
9,942,000 0.9 23 73/78 0.757

Бангладеш
56,977 37

Дака бенгал, англи Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Шейх Хасина Вазед

1971 76/70 $1,700
166,368,000 1.4 29 70/73 0.608

Бутан
14,824 39

Тхимпху Зонгха, Шарчхопка, бусад Үндсэн хуульт хаан засаглалт;  
Ерөнхий сайд Лотай Цэринг

1949 73/55 $3,400
817,000 1.2 27 70/70 0.612

Бруней
2,226 78 Бандар Сери 

Бегаван малай, англи, хятад Хаант засаглал;  
Хассанал Болкиа Муизаддин Ваудуллах

1984 98/95 $32,000
434,000 1.2 23 76/79 0.853

Камбож
69,898 23

Пномпень кхмер, франц, англи Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Хун Сен

1953 85/71 $1,500
16,005,000 1.7 31 67/71 0.582

Хятад
3,696,100 59

Бээжин мандарин, бусад хятад аялга, 
бусад хэл

Коммунист нэг намын тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Си Жиньпин

1912 98/95 $10,000
1,401,850,000 0.4 17 75/78 0.752

Гүрж
26,911 58

Тбилис гүрж, орос, армени, азер, оссет, 
бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын ардчилалт; 
Ерөнхийлөгч Саломе Зурабишвили

1991 99/99 $4,700
3,907,000 0.2 20 69/78 0.780

Энэтхэг
1,222,550 34

Шинэ Дели хинди, англи, бенгал, 
бусад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Нарендра Моди

1947 81/61 $2,010
1,371,345,000 1.4 28 67/70 0.640

Индонези
737,815 54

Жакарта индонезийн бахаса,  
англи, голланд хэл, бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Жоко Видодо

1945 97/94 $4,000
265,221,000 1.2 28 67/71 0.694

Япон
145,898 92

Токио япон Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Шинзо Абе

660 мэө 99/99 $42,900
126,520,000 –0.3 12 81/87 0.909

Казахстан
1,052,089 57 Нур-

Султан14 казах, орос, бусад Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Касым-Жомарт Токаев

1991 99/99 $9,800
18,391,000 1.5 25 68/77 0.800

Хойд 
Солонгос

47,399 62
Пхеньян солонгос  Нэг намын, коммунист тогтолцоот;  

Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Ким Жон Ун
1945 99/99 $1,700

25,611,000 0.5 21 68/75 МБ

Өмнөд 
Солонгос

38,486 82
Сөүл солонгос, англи Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

ардчилалт; Ерөнхийлөгч Мүн Жэ Ин
1945 99/99 $39,500

51,804,000 0.1 13 79/85 0.903

Кыргызстан
77,199 34

Бишкек киргиз, орос, 
узбек, бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Сооронбай Жээнбеков

1991 99/99 $1,280
6,133,000 2.1 32 67/75 0.672

Лаос
91,429 35

Вьентьян лаос, франц, англи, бусад Нэг намын, коммунист тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Буннянг Ворачит

1949 87/73 $2,550
6,961,000 1.7 33 65/68 0.601

Малайз
127,526 75

Куалалумпур малайзын бахаса, англи, 
хятад, бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Махатир Бин Мохамад

1957 96/93 $11,300
32,470,000 1.1 24 73/77 0.802

Мальдив
115 39

Мале мальдивын дивехи, 
англи

Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 
засаглалт; Ерөнхийлөгч Ибрахим Мохамед 

Солих

1965 99/99 $10,300
428,000 1.7 23 76/78 0.717

Монгол
603,908 68

Улаанбаатар монгол Ерөнхийлөгч бүхий парламентын ардчилалт; 
Ерөнхий сайд Ухнаагийн Хүрэлсүх

1921 98/99 $4,100
3,207,000 1.8 30 66/75 0.741

Мьянмар 
(Бирм)

261,228 29
Нейпьидо бирм, бусад Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

тогтолцоот; Ерөнхийлөгч Вин Мьин
1948 80/72 $1,330

53,856,000 1.0 27 64/69 0.578

Непал
56,827 20 Катманду непал, бусад Парламентын тогтолцоот;  

Ерөнхйи сайд К.П. Шарма Оли
1768 76/53 $1,100

29,718,000 1.4 31 70/71 0.574

Пакистан
340,499 37

Исламабад урдү, пунжаб, синдхи,  
сирайки, англи, бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот; Ерөнхий сайд Имран Хан

1947 70/46 $1,500
200,604,000 1.9 33 66/68 0.562

Филиппин
115,831 47

Манила филиппин, англи Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 
засаглалт; Ерөнхийлөгч Родриго Дутерте

1898 96/97 $3,100
107,004,000 1.5 32 66/73 0.699

Орос5
6,601,700 74

Москва орос, бусад Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Владимир Путин

1991 99/99 $11,000
147,251,000 –0.1 18 68/78 0.816

УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ (хавт.

дөр.бээр) ХОТЫН ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН 

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%) Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ %

ДУНДАЖ 
НАСЛАЛТ ХХИ

Сингапур
277 100

Сингапур мандарин, малай, тамил, 
англи, бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот; 
Ерөнхий сайд Ли Сиен Лун

1965 99/98 $64,500
5,781,000 0.4 15 81/85 0.932

Шриланк
25,332 19

Коломбо тамил, сингал, англи Ерөнхийлөгч бүхий парламентын тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Маитрипала Сирисена

1948 94/92 $4,200
21,688,000 0.9 25 72/79 0.770

Тайван
13,973 78 Тайбэй мандарин, тайван, 

бусад
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Цай Инг Вен
1949 99/97 $50,500

23,583,000 0.2 13 77/84 МБ

Тажикистан
55,251 27

Душанбе тажик, орос Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Эмомали Рахмон

1991 99/99 $900
9,063,000 2.7 35 68/74 0.650

Тайланд
198,117 50

Бангкок тай, англи, нутгийн 
аялгууд

Цэргийн засаглалт;  
Ерөнхий сайд Прают Чан- Оча

1238 95/91 $7,300
66,234,000 0.2 17 72/79 0.755

Тимор-Лесте 
(Зүүн Тимор)

5,773 31
Дили тетум, португаль Ерөнхийлөгч бүхий парламентын ардчилалт;  

Ерөнхий сайд Таур Матан Руак
2002 72/63 $2,100

1,236,000 2.3 39 67/71 0.625

Туркменистан
189,657 52

Ашхабад туркмен, узбек, орос, 
бусад

Ерөнхийлөгчийн дэглэмт;  
Ерөнхийлөгч Гурбангулы Бердымухамедов

1991 99/99 $7,000
5,883,000 1.9 31 64/71 0.706

Узбекистан
172,742 51

Ташкент узбек, орос, тажик, 
бусад

Ерөнхийлөгчийн дэглэмт; Ерөнхийлөгч 
Шавкат Мирзиёев

1991 99/99 $1,600
32,924,000 1.7 28 71/76 0.710

Вьетнам
127,882 35

Ханой вьетнам, франц, хятад, 
англи, кхмер, бусад

Нэг намын, коммунист тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Нгуен Суан Фук

1945 96/93 $2,600
94,698,000 0.9 24 71/76 0.694

Австрали
2,969,976 86

Канберра Англи, уугуул хэл, бусад Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Скотт Моррисон

1901 99/99 $50,400
24,125,000 0.6 19 80/85 0.939

Фижи
7,055 56

Сува Англи, Фижи, Хиндустан Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Франк Байнимарама

1970 96/92 $6,300
889,000 1.1 29 67/73 0.741

Кирибати
313 54

Тарава Англи, Гильбертс
Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 

засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Танети Маамау

1979 МБ $2,000
115,000 2.2 35 63/70 0.612

Маршаллын 
арлууд

70 77
Мажуро Маршалл, Англи

Парламентын ардчилал ба уламжлалт удирдагчид 
хосолсон тогтолцоот;  

Ерөнхийлөгч Хильда Хайн

1986 98/98 $3,600
55,000 2.3 41 71/73 0.708

Микронези
271 23

Паликир Англи, Чуук, Понпей, Яп, Косрэа, 
бусад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхийлөгч Дэвид В.Пануэло

1986 91/88 $3,400
106,000 1.6 34 68/70 0.627

Науру
8 100

Ярен Науру, Англи
Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 

засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Лионел Энгимия

1968 МБ $12,300
11,000 2.3 37 58/65 МБ

Шинэ Зеланд
104,515 86

Веллингтон Англи, Маори, бусад Парламентын арчдилалт;  
Ерөнхий сайд Жасинда Ардерн

1907 99/99 $39,000
4,895,000 0.5 19 80/83 0.917

Палау
188 80

Нгерулмуд Палау, Англи, бусад
Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 
засаглал, уламжлалт удирдагч хосолсон 
тогтолцоот; Ерөнхийлөгч Томас Ременгесау

1994 97/86 $14,700
18,000 0.2 21 70/77 0.798

Папуа Шинэ 
Гвиней

178,704 13 Порт 
Морсби

Ток Писин, Англи,  
Хири Моту, бусад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Жеймс Марапе

1975 66/63 $3,700
8,485,000 2.2 36 63/68 0.544

Самоа
1,075 19

Апиа Самоа, Англи
Парламентын ардчилал, уламжлалт удирдагчид 

хосолсон тогтолцоот; Ерөнхий сайд Туилаэпа 
Саилеле Малиелегаои

1962 99/99 $5,700
199,000 2.0 38 74/76 0.713

Соломоны 
арлууд

10,954 24
Хониара Меланези пиджин, Англи, 

бусад
Парламентын ардчилалт;  

Ерөнхий сайд Манесса Согаваре
1978 89/79 $2,200

684,000 2.4 39 70/73 0.546

Тонга
289 23

Нукуалофа Тонга, Англи Үндсэн хуульт хаант засаглалт;  
Эзэн хаан VI Тупоу

1970 99/99 $4,400
100,000 1.8 36 70/76 0.726

Тувалу
10 62

Фунафути Тувалу, Англи Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Энеле Сопоага

1978 МБ $3,800
10,000 1.5 33 67/72 МБ

Вануату
4,707 25

Порт Вила Англи, Франц, Бислам, 
бусад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Шарлот Салвай

1980 87/84 $3,100
303,000 2.2 36 70/74 0.603

Ази
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УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ (хавт.

дөр.бээр)
ХОТЫН 
ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%)

Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ

Афганистан
252,072 25

Кабул пашто, афган перс, түрэг, 
бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Ашраф Гани

1919 52/24 $520
36,472,000 2.8 44 62/65 0.498

Армени
11,484 64

Ереван армени, орос, бусад Ерөнхийлөгч бүхий парламентын тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Никол Пашинян

1991 99/99 $4,210
2,966,000 0.4 20 72/78 0.755

Азербайжан
33,436 53

Баку азер, орос, армени, бусад Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Илхам Алиев

1991 99/99 $4,720
9,942,000 0.9 23 73/78 0.757

Бангладеш
56,977 37

Дака бенгал, англи Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Шейх Хасина Вазед

1971 76/70 $1,700
166,368,000 1.4 29 70/73 0.608

Бутан
14,824 39

Тхимпху Зонгха, Шарчхопка, бусад Үндсэн хуульт хаан засаглалт;  
Ерөнхий сайд Лотай Цэринг

1949 73/55 $3,400
817,000 1.2 27 70/70 0.612

Бруней
2,226 78 Бандар Сери 

Бегаван малай, англи, хятад Хаант засаглал;  
Хассанал Болкиа Муизаддин Ваудуллах

1984 98/95 $32,000
434,000 1.2 23 76/79 0.853

Камбож
69,898 23

Пномпень кхмер, франц, англи Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Хун Сен

1953 85/71 $1,500
16,005,000 1.7 31 67/71 0.582

Хятад
3,696,100 59

Бээжин мандарин, бусад хятад аялга, 
бусад хэл

Коммунист нэг намын тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Си Жиньпин

1912 98/95 $10,000
1,401,850,000 0.4 17 75/78 0.752

Гүрж
26,911 58

Тбилис гүрж, орос, армени, азер, оссет, 
бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын ардчилалт; 
Ерөнхийлөгч Саломе Зурабишвили

1991 99/99 $4,700
3,907,000 0.2 20 69/78 0.780

Энэтхэг
1,222,550 34

Шинэ Дели хинди, англи, бенгал, 
бусад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Нарендра Моди

1947 81/61 $2,010
1,371,345,000 1.4 28 67/70 0.640

Индонези
737,815 54

Жакарта индонезийн бахаса,  
англи, голланд хэл, бусад

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Жоко Видодо

1945 97/94 $4,000
265,221,000 1.2 28 67/71 0.694

Япон
145,898 92

Токио япон Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Шинзо Абе

660 мэө 99/99 $42,900
126,520,000 –0.3 12 81/87 0.909

Казахстан
1,052,089 57 Нур-

Султан14 казах, орос, бусад Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Касым-Жомарт Токаев

1991 99/99 $9,800
18,391,000 1.5 25 68/77 0.800

Хойд 
Солонгос

47,399 62
Пхеньян солонгос  Нэг намын, коммунист тогтолцоот;  

Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Ким Жон Ун
1945 99/99 $1,700

25,611,000 0.5 21 68/75 МБ

Өмнөд 
Солонгос

38,486 82
Сөүл солонгос, англи Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

ардчилалт; Ерөнхийлөгч Мүн Жэ Ин
1945 99/99 $39,500

51,804,000 0.1 13 79/85 0.903

Кыргызстан
77,199 34

Бишкек киргиз, орос, 
узбек, бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Сооронбай Жээнбеков

1991 99/99 $1,280
6,133,000 2.1 32 67/75 0.672

Лаос
91,429 35

Вьентьян лаос, франц, англи, бусад Нэг намын, коммунист тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Буннянг Ворачит

1949 87/73 $2,550
6,961,000 1.7 33 65/68 0.601

Малайз
127,526 75

Куалалумпур малайзын бахаса, англи, 
хятад, бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Махатир Бин Мохамад

1957 96/93 $11,300
32,470,000 1.1 24 73/77 0.802

Мальдив
115 39

Мале мальдивын дивехи, 
англи

Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 
засаглалт; Ерөнхийлөгч Ибрахим Мохамед 

Солих

1965 99/99 $10,300
428,000 1.7 23 76/78 0.717

Монгол
603,908 68

Улаанбаатар монгол Ерөнхийлөгч бүхий парламентын ардчилалт; 
Ерөнхий сайд Ухнаагийн Хүрэлсүх

1921 98/99 $4,100
3,207,000 1.8 30 66/75 0.741

Мьянмар 
(Бирм)

261,228 29
Нейпьидо бирм, бусад Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 

тогтолцоот; Ерөнхийлөгч Вин Мьин
1948 80/72 $1,330

53,856,000 1.0 27 64/69 0.578

Непал
56,827 20 Катманду непал, бусад Парламентын тогтолцоот;  

Ерөнхйи сайд К.П. Шарма Оли
1768 76/53 $1,100

29,718,000 1.4 31 70/71 0.574

Пакистан
340,499 37

Исламабад урдү, пунжаб, синдхи,  
сирайки, англи, бусад

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоот; Ерөнхий сайд Имран Хан

1947 70/46 $1,500
200,604,000 1.9 33 66/68 0.562

Филиппин
115,831 47

Манила филиппин, англи Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 
засаглалт; Ерөнхийлөгч Родриго Дутерте

1898 96/97 $3,100
107,004,000 1.5 32 66/73 0.699

Орос5
6,601,700 74

Москва орос, бусад Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Владимир Путин

1991 99/99 $11,000
147,251,000 –0.1 18 68/78 0.816

УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ (хавт.

дөр.бээр) ХОТЫН ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН 

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%) Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ %

ДУНДАЖ 
НАСЛАЛТ ХХИ

Сингапур
277 100

Сингапур мандарин, малай, тамил, 
англи, бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот; 
Ерөнхий сайд Ли Сиен Лун

1965 99/98 $64,500
5,781,000 0.4 15 81/85 0.932

Шриланк
25,332 19

Коломбо тамил, сингал, англи Ерөнхийлөгч бүхий парламентын тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Маитрипала Сирисена

1948 94/92 $4,200
21,688,000 0.9 25 72/79 0.770

Тайван
13,973 78 Тайбэй мандарин, тайван, 

бусад
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Цай Инг Вен
1949 99/97 $50,500

23,583,000 0.2 13 77/84 МБ

Тажикистан
55,251 27

Душанбе тажик, орос Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Эмомали Рахмон

1991 99/99 $900
9,063,000 2.7 35 68/74 0.650

Тайланд
198,117 50

Бангкок тай, англи, нутгийн 
аялгууд

Цэргийн засаглалт;  
Ерөнхий сайд Прают Чан- Оча

1238 95/91 $7,300
66,234,000 0.2 17 72/79 0.755

Тимор-Лесте 
(Зүүн Тимор)

5,773 31
Дили тетум, португаль Ерөнхийлөгч бүхий парламентын ардчилалт;  

Ерөнхий сайд Таур Матан Руак
2002 72/63 $2,100

1,236,000 2.3 39 67/71 0.625

Туркменистан
189,657 52

Ашхабад туркмен, узбек, орос, 
бусад

Ерөнхийлөгчийн дэглэмт;  
Ерөнхийлөгч Гурбангулы Бердымухамедов

1991 99/99 $7,000
5,883,000 1.9 31 64/71 0.706

Узбекистан
172,742 51

Ташкент узбек, орос, тажик, 
бусад

Ерөнхийлөгчийн дэглэмт; Ерөнхийлөгч 
Шавкат Мирзиёев

1991 99/99 $1,600
32,924,000 1.7 28 71/76 0.710

Вьетнам
127,882 35

Ханой вьетнам, франц, хятад, 
англи, кхмер, бусад

Нэг намын, коммунист тогтолцоот;  
Ерөнхий сайд Нгуен Суан Фук

1945 96/93 $2,600
94,698,000 0.9 24 71/76 0.694

Австрали
2,969,976 86

Канберра Англи, уугуул хэл, бусад Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Скотт Моррисон

1901 99/99 $50,400
24,125,000 0.6 19 80/85 0.939

Фижи
7,055 56

Сува Англи, Фижи, Хиндустан Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Франк Байнимарама

1970 96/92 $6,300
889,000 1.1 29 67/73 0.741

Кирибати
313 54

Тарава Англи, Гильбертс
Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 

засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Танети Маамау

1979 МБ $2,000
115,000 2.2 35 63/70 0.612

Маршаллын 
арлууд

70 77
Мажуро Маршалл, Англи

Парламентын ардчилал ба уламжлалт удирдагчид 
хосолсон тогтолцоот;  

Ерөнхийлөгч Хильда Хайн

1986 98/98 $3,600
55,000 2.3 41 71/73 0.708

Микронези
271 23

Паликир Англи, Чуук, Понпей, Яп, Косрэа, 
бусад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхийлөгч Дэвид В.Пануэло

1986 91/88 $3,400
106,000 1.6 34 68/70 0.627

Науру
8 100

Ярен Науру, Англи
Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 

засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Лионел Энгимия

1968 МБ $12,300
11,000 2.3 37 58/65 МБ

Шинэ Зеланд
104,515 86

Веллингтон Англи, Маори, бусад Парламентын арчдилалт;  
Ерөнхий сайд Жасинда Ардерн

1907 99/99 $39,000
4,895,000 0.5 19 80/83 0.917

Палау
188 80

Нгерулмуд Палау, Англи, бусад
Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 
засаглал, уламжлалт удирдагч хосолсон 
тогтолцоот; Ерөнхийлөгч Томас Ременгесау

1994 97/86 $14,700
18,000 0.2 21 70/77 0.798

Папуа Шинэ 
Гвиней

178,704 13 Порт 
Морсби

Ток Писин, Англи,  
Хири Моту, бусад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Жеймс Марапе

1975 66/63 $3,700
8,485,000 2.2 36 63/68 0.544

Самоа
1,075 19

Апиа Самоа, Англи
Парламентын ардчилал, уламжлалт удирдагчид 

хосолсон тогтолцоот; Ерөнхий сайд Туилаэпа 
Саилеле Малиелегаои

1962 99/99 $5,700
199,000 2.0 38 74/76 0.713

Соломоны 
арлууд

10,954 24
Хониара Меланези пиджин, Англи, 

бусад
Парламентын ардчилалт;  

Ерөнхий сайд Манесса Согаваре
1978 89/79 $2,200

684,000 2.4 39 70/73 0.546

Тонга
289 23

Нукуалофа Тонга, Англи Үндсэн хуульт хаант засаглалт;  
Эзэн хаан VI Тупоу

1970 99/99 $4,400
100,000 1.8 36 70/76 0.726

Тувалу
10 62

Фунафути Тувалу, Англи Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Энеле Сопоага

1978 МБ $3,800
10,000 1.5 33 67/72 МБ

Вануату
4,707 25

Порт Вила Англи, Франц, Бислам, 
бусад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Шарлот Салвай

1980 87/84 $3,100
303,000 2.2 36 70/74 0.603

Ази

Номхон далайн орнууд
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ХИЛ ДЭЭРХ ХАНА Ерөнхийлөгч Трамп АНУ, Мексикийн хил дагуух 
бүх хоёр мянган бээр зурвас газарт хана босгохыг шаргуу шаардаж буй билээ. Гэвч 
Төлөөлөгчдийн танхимыг удирдаж буй Ардчилсан намынхан энэ ажлыг санхүүжүүлэхээс 
татгалзаж байна. Ийнхүү санал зөрөлдсөнөөс үүдэн 2019 оны эхээр засгийн газар 
үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсоосон нь АНУ-ын түүхэн дэх хамгийн удаан үргэлжилсэн 
зогсолт байлаа. Трамп энэхүү ханыг босгохын тулд батлан хамгаалах салбарын төсвөөс 
2.5 тэрбум доллар авч ашиглана хэмээн мэдэгдэж, хил дээр үндэсний хэмжээний онц 
байдал зарласан. 2019 оны долоодугаар сард Дээд шүүхээс Трампын хана босгох ажлын 
санхүүжилтийг шалгах шүүх ажиллагааны явцад эл ажлыг үргэлжлүүлж байж болно гэсэн 
шийдвэр гарсан юм. 

КУБА Сүүлийн жилүүдэд харьцангуй 
хэвийн байсан АНУ, Кубын харилцаа 
хэдэн арванд байгаагүйгээр хүйтэрлээ. 
Ерөнхийлөгч Трамп энэхүү коммунист 
улсад тавих эдийн засгийн хоригоо 
улам чангатгаснаар Куба хямралд ороод 
байна.  Хоол хүнсний болон бусад өргөн 
хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний хомсдол 
газар авч буй. Үүнтэй зэрэгцэн Кубын 
дарангуйлагч засаглал хувьсан өөрчлөгдөж 
буй нь ажиглагдсан. 2018 онд сонгогдсон 
Ерөнхийлөгч Мигель Диаз-Канел он удаан 
ертөнцөөс тусгаарлагдсан арлын оронд 
интернэт болон гар утасны сүлжээний 
хурдыг нэмсэн нь үүний гэрч билээ. 

ДҮРВЭГСЭД Эл Сальвадор, Гватемал, Гондурас 
зэрэг оронд өрнөж буй хүчирхийлэл, яргаллаас зугтсан үй 
түмэн хүн хойд зүгийг чиглэн дүрвэж, аврал эрэн АНУ-
ыг зорьж байна.  Гэвч Трампын засаг захиргаа тэдгээр 
цагаачлал хүссэн иргэдийг хүлээж авахгүй хэмээснээр 
хил дээр эмх замбараагүй байдал үүслээ. Дүрвэгсэд 
хэдэн зуугаараа хоригдож, олон мянган хүн дотогш 
нэвтрүүлэхийг хүсэж Мексикийн талын хил дээр дугаарлаад 
байна. Трампын ажлын албанаас дүрвэгсэд анхнаасаа 
АНУ-ыг зорихгүй байхад зориулж бодлого боловсруулах 
шаардлагатай гэж үзэж байна. 

Мексикийн Тихуана дахь 
хилийн зурваст хашлага 
давж буй хүмүүс, 2019 оны 
нэгдүгээр сар.

Төв Америкийн дүрвэгчид 
Мексикээр дамжин хойд 
зүгийг чиглэн явж буй нь.

Кубад зочилж буй хүмүүс тус улсад олдохгүй бараа 
таваарыг хамаатан садандаа авч ирж буй нь.

ХОЙД АМЕРИК

Улсын нийслэл
Хот

Хавай арлын газарзүйн байршлыг 
барагцаагаар тэмдэглэв.

Гонолулу

Хавай
(АНУ)

ҮЙЛ ЯВДЛЫН 

МЭДЭЭЛЭЛ 

2020
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Хойд Америк (Төв Америк болон Карибын орнуудыг багтаав)

УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ (хавт.

дөр.бээр)
ХОТЫН 
ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%) Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ 

Антигуа ба 
Барбуда

171 25
Сент Жонс англи, нутгийн 

аялгууд
Парламентын ардчилалт;  

Ерөнхий сайд Гастон Браун
1981 98/99 $16,800

103,000 0.9 24 74/79 0.780

Бахамын арлууд
5,382 83

Нассау англи, креол Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Хюберт Миннис

1973 95/97 $32,400
397,000 0.7 20 73/79 0.807

Барбадос
166 31

Брижтаун англи, бажан Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Миа Моттли

1966 99/99 $18,600
285,000 0.1 19 73/78 0.800

Белиз
8,867 45

Бельмопан англи, испани, 
маяа, гарифуна

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Дийн Барроу

1981 82/83 $4,900
398,000 1.8 36 71/77 0.708

Канад
3,855,103 81

Оттава англи, франц Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Жастин Трюдо

1867 99/99 $48,400
37,195,000 0.3 16 80/84 0.926

Коста Рика
19,730 73

Сан Хосе испани, англи
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Карлос Алварадо

1821 98/98 $12,100
5,003,000 0.9 22 78/83 0.794

Куба
42,426 77

Гавана испани Нэг намын, коммунист тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Мигель Диас-Канель

1902 99/99 $9,000
11,116,000 0.2 17 76/81 0.777

Доминик
290 71

Розо англи, патоис 
франц

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Рузвельт Скеррит

1978 94/94 $8,000
73,000 0.4 22 73/78 0.715

Доминиканы Бүгд 
Найрамдах Улс

18,653 80
Санто Доминго испани

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  

Ерөнхийлөгч Данило Медина

1844 91/92 $8,100
10,834,000 1.4 30 71/77 0.736

Эль Сальвадор
8,124 70 Сан 

Сальвадор испани, нахуа
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Сальвадор Найиб Букеле

1821 90/86 $4,100
6,472,000 1.3 28 69/78 0.674

Гренада
133 36

Сент Жоржс англи, патоис 
франц

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Кит Митчелл

1974 96 $10,650
114,000 0.7 26 74/79 0.772

Гватемал
42,042 51

Гватемал сити испани, уугуул 
америк аялгууд

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  

Ерөнхийлөгч Алехандро Жамматей

1821 87/76 $4,600
17,245,000 1.9 40 69/76 0.650

Гаити
10,695 55

Порт-о-Пренс франц, креол
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоо; Ерөнхийлөгч Жовенел 

Моиз

1804 64/57 $900
10,788,000 1.7 33 62/67 0.498

Гондурас
43,433 54

Тегусигальпа испани, уугуул 
америк аялгууд

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоо; Ерөнхийлөгч Хуан Орландо 

Хернандез

1821 89/89 $2,500
9,017,000 1.7 34 71/76 0.617

Ямайка
4,244 56

Кингстон англи, патоис 
англи

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Эндрю Холнесс

1962 84/93 $5,400
2,899,000 1.0 23 74/78 0.732

Мексик
758,450 73

Мехико сити
испани, маяа, 
бусад уугуул 

хэлүүд

Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 
засаглалт;  

Ерөнхийлөгч Андрес Мануэль Лопес Обрадор

1810 96/94 $9,700

130,759,000 1.3 27 75/80 0.774

Никарагуа
50,337 59

Манагуа испани, мискито, 
бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Даниел Ортега

1821 82/83 $2,100
6,252,000 1.5 30 72/78 0.658

Панам
28,640 69

Панама сити испани, англи
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Лаурентино Кортизо

1903 96/94 $15,600
4,159,000 1.4 27 75/81 0.789

Сент Киттс ба 
Невис

104 31
Бастер англи Парламентын ардчилалт;  

Ерөнхий сайд Тимоти Харрис
1983 98 $19,300

53,000 0.5 21 73/78 0.778

Сент Люсиа
238 19

Кастри англи, патоис 
франц

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Аллен Частанет

1979 90/91 $10,600
173,000 0.7 20 75/83 0.747

Сент Винсент ба 
Гренадин

150 52
Кингстаун англи, патоис 

франц
Парламентын ардчилалт;  

Ерөнхий сайд Ральф Гонзалвес
1979 96/96 $7,400

111,000 0.7 24 70/75 0.723

Тринидад Тобаго 1,980 53 Порт-оф-
Спейн

англи, хинди, франц, 
испани, хятад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Кит Роули

1962 99/99 $17,200
1,362,000 0.5 19 70/76 0.784

Америкийн 
Нэгдсэн Улс

3,678,190 82
Вашингтон англи, испани, 

бусад
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Доналд Ж.Трамп

1776 99/99 $59,800
327,963,000 0.3 19 76/81 0.924

УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ (хавт.

дөр.бээр)
ХОТЫН 
ХҮН АМ НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 

ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%)

Нэг хүнд 
ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ 

Аргентин
1,073,520 92

Буэнос Айрес
испани, англи, 
итали, герман, 

франц

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт; 

Ерөнхийлөгч Альберто Фернанд

1816 98/98 $11,700
44,495,000 1.0 25 74/80 0.825

Боливи
424,164 69 Ла Паз

ба Сукре
испани, куэчуа, 

аймара
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт;Ерөнхийлөгч 
Эво Моралес*

1825 97/89 $3,550
11,307,000 1.6 32 67/72 0.693

Бразил
3,287,956 86 Бразилиа португал, уугуул 

америкийн аялгууд
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Жаир Болсонару

1822 92/93 $9,000
209,380,000 0.8 22 72/79 0.759

Чили
291,930 87

Сантьяго испани
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Себастьян Пинера

1810 98/97 $16,000
18,552,000 0.8 21 77/82 0.843

Колумби
440,831 77

Богота испани
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Иван Дуке Маркес

1810 94/94 $6,700
49,834,000 0.9 26 73/79 0.747

Эквадор
98,985 64 Куито

испани, куэчуа, 
уугуул америкийн 

аялгууд

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Ленин Морено

1822 95/93 $6,350
17,023,000 1.5 29 74/79 0.752

Гайана
83,012 27

Жоржтаун
англи, уугуул америкийн 
аялгууд, креол, хинди, 

урдү

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт; 

Ерөнхийлөгч Дэвид Грэнжер

1966 87/90 $5,000
782,000 1.2 29 64/69 0.654

Парагвай
157,048 61

Асунсьон испани, гуарани
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Марио Абдо Бенитез

1811 96/94 $5,900
6,897,000 1.5 30 71/75 0.702

Перу
496,225 78

Лима испани, куэчуа, 
аймара

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт; 

Ерөнхийлөгч Мартин Вискарра

1821 97/94 $6,950
32,167,000 1.4 27 72/78 0.750

Суринам
63,251 66

Парамарибо
голланд, англи 
шранан тонго, 
хиндустан, ява

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Дези Баутерсе

1975 96/95 $6,250
568,000 1.1 27 68/75 0.720

Уругвай
68,679 95

Монтевидео испани, портунол, 
бразильеро

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Табаре Васкес

1825 98/99 $17,300
3,506,000 0.5 21 74/81 0.804

Венесуэл
353,841 88

Каракас испани, уугуул 
америкийн аялгууд

Нэг намын дарангуй тогтолцоот; 
Ерөнхийлөгч Николас Мадуро

1811 97/97 $16,050
31,828,000 1.4 26 73/79 0.761
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Өмнөд Америк
УЛСУУД

ГАЗАР НУТАГ (хавт.
дөр.бээр)

ХОТЫН 
ХҮН АМ

НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 
ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%) Нэг хүнд ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ 

Антигуа ба 
Барбуда

171 25
Сент Жонс англи, нутгийн 

аялгууд
Парламентын ардчилалт;  

Ерөнхий сайд Гастон Браун
1981 98/99 $16,800

103,000 0.9 24 74/79 0.780

Бахамын арлууд
5,382 83

Нассау англи, креол Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Хюберт Миннис

1973 95/97 $32,400
397,000 0.7 20 73/79 0.807

Барбадос
166 31

Брижтаун англи, бажан Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Миа Моттли

1966 99/99 $18,600
285,000 0.1 19 73/78 0.800

Белиз
8,867 45

Бельмопан англи, испани, 
маяа, гарифуна

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Дийн Барроу

1981 82/83 $4,900
398,000 1.8 36 71/77 0.708

Канад
3,855,103 81

Оттава англи, франц Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Жастин Трюдо

1867 99/99 $48,400
37,195,000 0.3 16 80/84 0.926

Коста Рика
19,730 73

Сан Хосе испани, англи
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Карлос Алварадо

1821 98/98 $12,100
5,003,000 0.9 22 78/83 0.794

Куба
42,426 77

Гавана испани Нэг намын, коммунист тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Мигель Диас-Канель

1902 99/99 $9,000
11,116,000 0.2 17 76/81 0.777

Доминик
290 71

Розо англи, патоис 
франц

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Рузвельт Скеррит

1978 94/94 $8,000
73,000 0.4 22 73/78 0.715

Доминиканы Бүгд 
Найрамдах Улс

18,653 80
Санто Доминго испани

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  

Ерөнхийлөгч Данило Медина

1844 91/92 $8,100
10,834,000 1.4 30 71/77 0.736

Эль Сальвадор
8,124 70 Сан 

Сальвадор испани, нахуа
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Сальвадор Найиб Букеле

1821 90/86 $4,100
6,472,000 1.3 28 69/78 0.674

Гренада
133 36

Сент Жоржс англи, патоис 
франц

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Кит Митчелл

1974 96 $10,650
114,000 0.7 26 74/79 0.772

Гватемал
42,042 51

Гватемал сити испани, уугуул 
америк аялгууд

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт;  

Ерөнхийлөгч Алехандро Жамматей

1821 87/76 $4,600
17,245,000 1.9 40 69/76 0.650

Гаити
10,695 55

Порт-о-Пренс франц, креол
Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоо; Ерөнхийлөгч Жовенел 

Моиз

1804 64/57 $900
10,788,000 1.7 33 62/67 0.498

Гондурас
43,433 54

Тегусигальпа испани, уугуул 
америк аялгууд

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
тогтолцоо; Ерөнхийлөгч Хуан Орландо 

Хернандез

1821 89/89 $2,500
9,017,000 1.7 34 71/76 0.617

Ямайка
4,244 56

Кингстон англи, патоис 
англи

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Эндрю Холнесс

1962 84/93 $5,400
2,899,000 1.0 23 74/78 0.732

Мексик
758,450 73

Мехико сити
испани, маяа, 
бусад уугуул 

хэлүүд

Хууль тогтоох онцгой эрхт ерөнхийлөгчийн 
засаглалт;  

Ерөнхийлөгч Андрес Мануэль Лопес Обрадор

1810 96/94 $9,700

130,759,000 1.3 27 75/80 0.774

Никарагуа
50,337 59

Манагуа испани, мискито, 
бусад

Нэг намын дарангуй тогтолцоот;  
Ерөнхийлөгч Даниел Ортега

1821 82/83 $2,100
6,252,000 1.5 30 72/78 0.658

Панам
28,640 69

Панама сити испани, англи
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Лаурентино Кортизо

1903 96/94 $15,600
4,159,000 1.4 27 75/81 0.789

Сент Киттс ба 
Невис

104 31
Бастер англи Парламентын ардчилалт;  

Ерөнхий сайд Тимоти Харрис
1983 98 $19,300

53,000 0.5 21 73/78 0.778

Сент Люсиа
238 19

Кастри англи, патоис 
франц

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Аллен Частанет

1979 90/91 $10,600
173,000 0.7 20 75/83 0.747

Сент Винсент ба 
Гренадин

150 52
Кингстаун англи, патоис 

франц
Парламентын ардчилалт;  

Ерөнхий сайд Ральф Гонзалвес
1979 96/96 $7,400

111,000 0.7 24 70/75 0.723

Тринидад Тобаго 1,980 53 Порт-оф-
Спейн

англи, хинди, франц, 
испани, хятад

Парламентын ардчилалт;  
Ерөнхий сайд Кит Роули

1962 99/99 $17,200
1,362,000 0.5 19 70/76 0.784

Америкийн 
Нэгдсэн Улс

3,678,190 82
Вашингтон англи, испани, 

бусад
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт;  
Ерөнхийлөгч Доналд Ж.Трамп

1776 99/99 $59,800
327,963,000 0.3 19 76/81 0.924

УЛСУУД
ГАЗАР НУТАГ (хавт.

дөр.бээр)
ХОТЫН 
ХҮН АМ НИЙСЛЭЛ ХЭЛ УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО& 

ЗАСГИЙН ЭРХ БАРИГЧ

БАЙГУУЛАГДСАН 
ОН

БИЧИГ ҮСЭГ 
ТАЙЛАГДСАН (%)

Нэг хүнд 
ДНБ

ХҮН АМ Х.А.ӨСӨЛТ%/
ЖИЛ

15 НАСНААС 
ДООШ % ДУНДАЖ НАСЛАЛТ ХХИ 

Аргентин
1,073,520 92

Буэнос Айрес
испани, англи, 
итали, герман, 

франц

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт; 

Ерөнхийлөгч Альберто Фернанд

1816 98/98 $11,700
44,495,000 1.0 25 74/80 0.825

Боливи
424,164 69 Ла Паз

ба Сукре
испани, куэчуа, 

аймара
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт;Ерөнхийлөгч 
Эво Моралес*

1825 97/89 $3,550
11,307,000 1.6 32 67/72 0.693

Бразил
3,287,956 86 Бразилиа португал, уугуул 

америкийн аялгууд
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Жаир Болсонару

1822 92/93 $9,000
209,380,000 0.8 22 72/79 0.759

Чили
291,930 87

Сантьяго испани
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Себастьян Пинера

1810 98/97 $16,000
18,552,000 0.8 21 77/82 0.843

Колумби
440,831 77

Богота испани
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Иван Дуке Маркес

1810 94/94 $6,700
49,834,000 0.9 26 73/79 0.747

Эквадор
98,985 64 Куито

испани, куэчуа, 
уугуул америкийн 

аялгууд

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Ленин Морено

1822 95/93 $6,350
17,023,000 1.5 29 74/79 0.752

Гайана
83,012 27

Жоржтаун
англи, уугуул америкийн 
аялгууд, креол, хинди, 

урдү

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт; 

Ерөнхийлөгч Дэвид Грэнжер

1966 87/90 $5,000
782,000 1.2 29 64/69 0.654

Парагвай
157,048 61

Асунсьон испани, гуарани
Хууль тогтоох онцгой эрхт 

ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Марио Абдо Бенитез

1811 96/94 $5,900
6,897,000 1.5 30 71/75 0.702

Перу
496,225 78

Лима испани, куэчуа, 
аймара

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт; 

Ерөнхийлөгч Мартин Вискарра

1821 97/94 $6,950
32,167,000 1.4 27 72/78 0.750

Суринам
63,251 66

Парамарибо
голланд, англи 
шранан тонго, 
хиндустан, ява

Ерөнхийлөгч бүхий парламентын 
ардчилалт;  

Ерөнхийлөгч Дези Баутерсе

1975 96/95 $6,250
568,000 1.1 27 68/75 0.720

Уругвай
68,679 95

Монтевидео испани, портунол, 
бразильеро

Хууль тогтоох онцгой эрхт 
ерөнхийлөгчийн засаглалт; 
Ерөнхийлөгч Табаре Васкес

1825 98/99 $17,300
3,506,000 0.5 21 74/81 0.804

Венесуэл
353,841 88

Каракас испани, уугуул 
америкийн аялгууд

Нэг намын дарангуй тогтолцоот; 
Ерөнхийлөгч Николас Мадуро

1811 97/97 $16,050
31,828,000 1.4 26 73/79 0.761

МЭДЭЭЛЛИЙГ НЭГТГЭН 
ЭМХЭТГЭСЭН БРАЙН БРАУН

*2019 ОНЫ  10 ДУГААР САРД БОЛСОН СОНГУУЛИЙН ДҮН ЭЦЭСЛЭЭГҮЙ БАЙНА. (БОЛИВИ)

Эх сурвалжууд
Бүс нутгуудын нэршил: 
“Британника” нэвтэрхий толь
Хүн ам, суурин газрын хүн ам,  15 наснаас дооших хүн амын тоо, жил тутмын хүн 
амын өсөлтийн хувь, наслалт:  
“Дэлхийн хүн амын тоо мэдээллийн тайлан” 2018 он, 
Тошико Канеда, Шарлотт Грийнбаум, Кэйтлин Патиерно (Хүн 
амын бүртгэлийн хороо, Вашингтон хот, 2018 он)
Улс төрийн тогтолцооны хэлбэрүүд:  
“Фрийдом Хаус” ашгийн бус хүний эрхийн байгууллагын мэдээлэл 
болон жил тутмын тайлан, “Дэлхийн эрх чөлөө” (2018), “Британника” 
нэвтэрхий толь болон бусад мэдээллийн сурвалжуудад тулгуурлав.
Засгийн эрх баригчид: 
Rulers (rulers.org) вэб сайт дахь ГеоХотууд, Дэлхийн баримт бичгийн 
бүртгэл (C.I.A) болон бусад мэдээллийн сурвалжид тулгуурлав. 

Нийслэл, байгуулагдсан огноо, бичиг үсэг тайлагдсан хувь хэмжээ: 
Дэлхийн баримт бичгийн бүртгэл (C.I.A) 

Нэг хүнд ногдох ДНБ: 
Дэлхийн банкны тайлан, 2018

Улс орны албан ёсны хэлүүд:  
Дэлхийн баримт бичгийн бүртгэл (C.I.A), Дэлхийн нэвтэрхий толь 

Хүний хөгжлийн индекс:  
Хүний хөгжлийн тайлан, 2018 (Нэгдсэн Үндэстний Хөгжлийн хөтөлбөр) 

Эдгээр бүх мэдээллийг 2019 оны есдүгээр сараар эцэслэсэн бөгөөд улс орнуудын мэдээллийг 
тухайн цагийн хамгийн сүүлийн үеийн шинэ баримтуудаар баяжуулав.
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ВЕНЕСУЭЛ  Олон жил үргэлжилсэн эдийн засгийн доройтол нь даамжирсаар Венесуэл Улс эцэстээ 
улс төр, нийгмийн асар их хямралд өртөв. Николас Мадурогийн хяналтын засаглалыг эсэргүүцэгч, хуульч 
Хуан Гуайдо өөрийгөө тус улсын ерөнхийлөгч байх ёстой хэмээн үзэж, эрх баригчидтай тэмцсээр байгаа. Гэвч 
Мадуро улс нийтийн эсэргүүцэл болон олон улсын шахалтыг үл тоон цэрэг армийн дэмжлэгтэйгээр төрийн 
эрх барьсаар байна. Засгийн эрхийн төлөөх тэмцэл даамжирах зуур иргэд хүнсний хомсдолд орж, хүүхдүүд 
өлсгөлөнгөөс болж нас барсаар. Мөн тэд сая саяараа хөрш Колумби, Бразил болон бусад улс руу дүрвэж 
байна. 

АМАЗОН Дэлхийн есөн орны газар нутгийг 
эзлэн орших, хязгааргүй том ширэнгэн ой Амазоны 
дийлэнх хэсэг нь Бразилын нутагт харьяалагддаг. 
Гэвч бразилчууд хулгайгаар мод бэлтгэх, мал аж 
ахуй болон уул уурхай эрхлэх явдлыг зогсооход 
хайнга хандсанаар Амазоны ширэнгэн ой сүйдэх 
аюулд ороод байна. 2019 оны наймдугаар сард л 
гэхэд энэ ширэнгэд хэдэн мянган удаа түймэр гарсан 
нь ихэвчлэн мод огтлогчдын буруутай үйлдлээс 
болсон гэж үзэж буй. Үүнээс үүдэн дэлхийн хамгийн 
том халуун орны ширэнгэн ойд аюул нүүрлээд буйг 
дэлхий нийтээрээ анхаарч эхлэв. Энэ ой цогцоороо 
дэлхийн агаар мандал дахь нүүрс төрөгчийн давхар 
ислийг шингээж,  уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг 
сааруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тул байгаль 
хамгаалагчдын хувьд Амазон бол хамгийн их анхаарал 
татаж буй сэдэв. 

Колумбитай залгаа  
хил дээрх Венесуэлийн 
жагсагчид

Колумбийн эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийхөн ширэнгэн ойд 
бүгэж буй нь, 2019 он.

Бразилын Порту Велью дахь Амазоны 
түймэр, 2019 оны наймдугаар сар.

КОЛУМБИ Колумбийн Хувьсгалт Зэвсэгт 
Хүчин (КХЗХ) хэмээх эсэргүүцлийн хөдөлгөөн 
50 жилийн турш Засгийн газартайгаа иргэний 
дайн хийсний эцэст энхийн хэлэлцээрт хүрсэн 
ч тус хэлэлцээр гуравхан жилийн настай байсан 
бололтой. Зөрчлийн уур амьсгал эргэн ирж гурван 
мянга гаруй цэрэг дайнд оролцож, 200 гаруй 
мянган хүн гэр орноо орхин дайжсан байдалтай 
байна. Энэхүү тогтворгүй нөхцөлөөс үүдэн 
кокайны үйлдвэрлэлтэй тэмцэх засгийн газрын 
хүч сулрах төлөвтэй боллоо. Колумби дахь хар 
тамхины наймааг картелууд удирдаж, дийлэнх 
хувийг АНУ-д худалдаалдаг юм.   

ӨМНӨД АМЕРИК
ХОЙД 

АМЕРИК

ӨМНӨД 
АМЕРИК

АФРИК

ҮЙЛ ЯВДЛЫН 

МЭДЭЭЛЭЛ 

2020
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1. АНУ 24%

2. КАНАД 21%

3. Швейцарь 18%

4. Их Британи 15%

5. Бельги 14%

АГШИН

ЭХ СУРВАЛЖ: STATISTA 2018

Christianity
32.2%

Nonreligious
12.7%

Buddhism
7.0%

Islam
23.5%

Hinduism
13.6%

Chinese Folk Religions 6.1%

Ethnic Religions 3.6%
Sikhism .3%

Judaism .2%

хүн амын тоонд харьцуулбал

Христийн шашинтан 
32,2 %

ДЭЛХИЙН 
ШАШНУУДЫГ

ХҮНСНИЙ ХАЯГДАЛ ИХТЭЙ ОРНУУД
Дундаж өрхийн хаягдал хүнсний хэмжээгээр

Өндөр цалинтай тамирчид
долоо хоногийн дундаж цалингаар тооцоход 
ЭХ СУРВАЛЖ: SPORTING INTELLIGENCE, 2018
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Chinese (All dialects)

1.3
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German
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Chinese (All dialects)

1.3
Billion

Spanish
426
Million

English
339
Million

Hindi
260
Million

Arabic
206
Million

Portuguese
202
Million

Bengali
189
Million

Russian
171
Million

Japanese
128
Million

German
90

Million

=10 сая хүн

2020

Улс орнуудын 
хэл соёл  

Төрөлх хэлтний 
тоо хэмжээ*

ЭХ СУРВАЛЖ:  ЭТНОЛОГИ, 2019 

ТӨРӨЛХ ХЭЛТЭН ГЭДЭГ НЬ ТУХАЙН ХЭЛЭЭР ХҮҮХЭД АХУЙ 
ЦАГААСАА ЯРЬЖ СУРСАН ХҮНИЙГ ХЭЛНЭ.

ЭХ СУРВАЛЖ: “ДЭЛХИЙН ШАШНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН”, 2015. 
ТОЙМ МЭДЭЭЛЛҮҮД УЧИР ХУВЬ ХЭМЖЭЭСҮҮДИЙГ НЭМЭХЭД 100% БОЛОХГҮЙГ АНХААРНА УУ. 

6. Франц 14%

7. Австри 13% 

8. Итали 13% 

9. Мексик 13%

10. Польш 12%
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Chinese (All dialects)

1.3
Billion

Spanish
426
Million

English
339
Million

Hindi
260
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Arabic
206
Million

Portuguese
202
Million

Bengali
189
Million

Russian
171
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Japanese
128
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90

Million

ЛУИС ЖИНИ/AFP/GETTҮ IMAGES (БАРСЕЛОНА); ХАРРИ ХАУ/GETTҮ IMAGES (ТАНДЕР); СТИВЕН ГОЗЛИНГ/NBAE/GETTҮIMAGES (РАПТОРС); ОСКАР 
БАЛДИЗОН/NBAE/GETTҮ IMAGES (ХИТ); РОББИ ЖЕЙ БАРРАТТ-AMA/GETTҮ IMAGES (МАНЧСТЕР); ДАНИЕЛ ШИРИ/GETTҮ IMAGES (ЖАЙАНТС); МАЙК 

СТОУБ/GETTҮ IMAGES (ЯНКИЗ); SHUTTERSTOCK.COM (ХҮНСНИЙ ХАЯГДАЛ, ХЭЛ СОЁЛ); SHUTTERSTOCK.COM (ГЭРИЙН ДААЛГАВАР, САНСРЫН 
НИСГЭГЧ); FRANCKREPORTER/E+/GETTҮIMAGES (ӨӨРӨГ); PICTURE FINDERS LTD/CORBIS/ GETTҮ IMAGES (МОНА ЛИЗА)

Ф.С БАРСЕЛОНА, 
(ИСПАНИ), 

ХӨЛБӨМБӨГ

ОКЛАХОМА СИТИ 
ТАНДЕР, (АНУ), 

САГСАН БӨМБӨГ

ТОРОНТО РАПТОРС, 
(КАНАД), 

САГСАН БӨМБӨГ

МАЙАМИ ХИТ, 
(АНУ), 

САГСАН БӨМБӨГ

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, 
(ИХ БРИТАНИ), 
ХӨЛБӨМБӨГ

САН ФРАНЦИСКО 
ЖАЙАНТС, 

(АНУ), 
БЭЙСБОЛ

НЬЮ ЙОРК ЯНКИЗ, 
(АНУ), 

БЭЙСБОЛ

Иудейн шашинтан 0.2%

Угсаатны шашинтан 3.6%

Хятадын уламжлалт шашинтан 6.1%

Сихийн шашинтан 0.3% Буддын 
шашинтан  

7.0%

Шашингүй 
үзэлтэн   
12.7%

Хинду 
шашинтан   

13.6%

Исламын 
шашинтан    

23.5%

ХЯТАД 
(БҮХ АЯЛГА) 
1,3 ТЭРБУМ

ИСПАНИ 
426 САЯ

АНГЛИ 
339 САЯ

ХИНДИ 
260 САЯ

АРАБ 
206 САЯ

ПОРТУГАЛ 
202 САЯ

БЕНГАЛИ 
189 САЯ

ОРОС 
171 САЯ

ЯПОН  
128 САЯ

ГЕРМАН 
90 САЯ
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1. Philippines
2. Nigeria
3. Mexico
4. Turkey
5. Russia

6. India
7. China

8. U.S.A.
9. U.K.

10. Spain
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2 hours, 19 minutes

1 hour, 57 minutes

1 hour, 50 minutes

1 hour, 43 minutes

АГШИН

Дэлхийн 7.5 тэрбум хүний 
хэд нь төрөлх хятад хэлтэн 
бэ?
Дэлхийн хүн амын хэдэн 
хувь нь Хинду шашинтай 
вэ?
Өндөр цалинтай спорт 
багуудын хэд нь Хойд 
Америкт байдаг вэ?
Хамгийн их хүнсний хаягдал 
бүхий тивүүд аль вэ?
2018 онд Америкийн ямар 
музей хамгийн их зочин 
хүлээн авсан бэ?
Их Британи, Нигери 
улсуудын нийгмийн 
сүлжээнд зарцуулж буй 
цагийн зөрүү хэд вэ?
2018 онд Луврын музейг 
хэдэн хүн үзсэн бэ?
Дэлхийн хамгийн аюулгүй 
хот аль вэ?
Орос болон Японы оюутан 
сурагчид гэрийн даалгаварт 
зарцуулдаг цагийн зөрүү 
хэд вэ?
Аль статистик үзүүлэлт 
танд хамгийн сонирхолтой 
байсан бэ? Яагаад?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

АСУУЛТУУД

ЭХ СУРВАЛЖ: THEME INDEX AND MUSEUM INDEX, 2018

ЭХ СУРВАЛЖ: STATISTA 2018

МЭДЭЭЛЛИЙГ НЭГТГЭСЭН 
ЛЮСИА ДЕ СТЕФАНИ

ЗАРЦУУЛЖ БУЙ ЦАГ

4 ЦАГ, 1 МИНУТ

3 ЦАГ, 36 МИНУТ

3 ЦАГ, 10 МИНУТ

3 ЦАГ, 5 МИНУТ

2 ЦАГ, 28 МИНУТ

2 ЦАГ, 25 МИНУТ

2 ЦАГ, 19 МИНУТ

1 ЦАГ, 57 МИНУТ

1. ФИЛИППИН

2. НИГЕРИ

3. МЕКСИК

4. ТУРК

5. ОРОС

6. ЭНЭТХЭГ

7. ХЯТАД

8. АНУ

9. ИХ БРИТАНИ

10. ИСПАНИ

СОШИАЛ ЕРТӨНЦӨД 
Сошиал сүлжээнд их цаг зарцуулж буй орнууд (нэг хүний өдөрт зарцуулах цагаар)

АРИУН ДАГШИН МУЗЕЙ Хамгийн олон хүн зочилсон музей (жилийн зочны тоогоор)

ЗОЧДЫН ТОО (САЯАР)
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10,200,0001. The Louvre
 PARIS, FRANCE

2. National Museum of China
 BEIJING, CHINA

3. Metropolitan Museum of Art
 NEW YORK, U.S.A.
4. Vatican Museums

 VATICAN CITY
5. National Air & Space Museum

 WASHINGTON, D.C., U.S.A.
6. British Museum

 LONDON, U.K.

8,610,000

7,360,000

6,756,000

6,200,000

5,869,000

Лувр дахь Мона Лиза

Сансрын музей дахь 
хөөрч буй сансрын 

нисгэгч

ЭХ СУРВАЛЖ: GLOBAL WEB INDEX, 2019

“THE ECONOMIST INTELLIGENCE GROUP” 2019. ЭРҮҮЛ МЭНД, ДЭД БҮТЭЦ, ХУВЬ ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЗЭРЭГ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙГ ХАРГАЛЗСАН СУДАЛГААНЫ ДҮНД ҮНДЭСЛЭВ.

САЙХАН АЯЛААРАЙ! Дэлхийн хамгийн амар тайван хотууд

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ГЭРИЙН ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ  
Гэрийн даалгавар хийхэд зарцуулдаг 

цагийг долоо хоногоор тооцвол: 

Арабын Нэгдсэн Эмират  29.7

Хятад*   27.0

Доминикан  25.0

Орос  22.6

Бразил  21.8

Итали  21.2

АНУ   20.4

Мексик  20.1

Их Британи   17.0

Япон   13.6

6. Франц 14%

7. Австри 13% 

8. Итали 13% 

9. Мексик 13%

10. Польш 12%

Эх сурвалж: OECD 2015

*Хятадын Бээжин, Шанхай хот, 
Жиансу болон Гуандон мужийн 
мэдээллийг ашиглав. 1 ЦАГ, 50 МИНУТ

1 ЦАГ, 43 МИНУТ

УЛСУУД

ТОКИО, ЯПОН

СИНГАПУР

ОСАКА, ЯПОН

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНД

СИДНЕЙ, АВСТРАЛИ

ТОРОНТО, КАНАД

ВАШИНГТОН, АНУ

КОПЕНХАГЕН, ДАНИ

СӨҮЛ, ӨМНӨД СОЛОНГОС

МЕЛЬБУРН, АВСТРАЛИ

1. Луврын музей 
ПАРИС, ФРАНЦ 

2. Хятадын үндэсний музей 
БЭЭЖИН, ХЯТАД

3. Метрополитаны урлагийн музей 
НЬЮ ЙОРК, АНУ

4.  Ватиканы музей
ВАТИКАН ХОТ

5.Үндэсний сансрын музей 
ВАШИНГТОН, АНУ
6. Британийн Музей 

ЛОНДОН, ИХ БРИТАНИ 
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ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГ
Шинэ мянганы хоёрдахь арваныг, шинэ тогтолцоонд шилжээд 30 жилийг 
үдлээ. Өөрчлөлтөд үл багадах энэ хугацаанд бид ямар боломжийг алдаж, бас 
атгаснаа дүгнэн эргэлтийн цэг дээр зогсож байна. Үүнийг эргэлтийн цэг, 
эргэлтгүй алдаа болгох эсэхийг БИД л шийднэ.
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Халуун үг: 
"МОНГОЛ УЛС 2016 ОНООС ӨНӨӨДРИЙГ 

ХҮРТЭЛ 8 ИХ НАЯД ТӨГРӨГИЙН 
ГАДААД БОЛОН ДОТООД ӨР ТӨЛБӨР 

БАРАГДУУЛЛАА"

Халуун үг: 
"АХМАДЫН ТЭТГЭВРИЙН 

ЗЭЭЛИЙГ ТЭГЛЭНЭ"

Халуун үг: 
"МОНГОЛ УЛС СААРАЛ ЖАГСААЛТААС 
ЗУРГААН САРЫН ДОТОР ГАРАХААР 

БҮХИЙ Л ТҮВШИНД  ХАНЦУЙ 
ШАМЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА"

“Хэдийгээр бид эдийн засгийн хүндрэлтэй 
нөхцөл байдлыг туулж байгаа ч ард иргэ
дийн  хээ нийгмийн халамж, цалин мөнгө, 

тэтгэ  вэр тэтгэмжийг инфляцийн түвшинтэй 
уялдуу лан жил бүр үе шаттайгаар нэмэг
дүүлж ирлээ. Цаашид ч бид бодлогын энэ 
арга хэм жээг тууштай авч хэрэгжүүлэх 

болно. 

Өнгөрсөн хугацаанд манай Засгийн газар 
олон жил яригдсан газрын тосны үйлдвэр, 

гангийн үйлдвэр, нисэх онгоцны буудал, 
дулааны цахилгаан станц, цахилгаан 

дамжуулах шугам сүлжээ, усан цахилгаан 
станц, цэвэрлэх байгууламж, сайжруулсан 

түлшний үйлдвэр, саарал усны үйлдвэр, 
эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, номын сан, 

музей, орон сууцны хороолол, гэр хорооллын 
дэд бүтэц, автозам, хурдны зам, төмөр зам 

зэрэг их бүтээн байгуулалтын ажлуудыг 
эхлүүлж, амжилттай хэрэгжүүлж байгааг 

баярын өдөр хэлэхэд сайхан байна.”

“Эрс шинэчлэлийн, шударга ёсны энэхүү 
зорилтыг биелүүлэхийн төлөө улс орны 

язгуур эрх ашгийг, улс төрийн явцуу 
сонирхлоос өндөрт тавьж, Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч, Монгол Улсын Их Хурлын 
дарга, Монгол Улсын Ерөнхий сайд бид 

нэгдмэл байр суурьтай ажиллаж чадсаныг 
онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна.
30 жилийн нийгмийн шилжилтээс 

үүдэлтэй ороо бусгаа цаг хугацааг 365 
хоногт бүтэн цэгцлэх боломжгүй ч, 2019 
он эрс шинэчлэлийн, Монгол Улсын шинэ 
цагийн сэргэн мандлын суурийг тавьсан 

түүхэн он байлаа.
2020 онд ардчилсан тогтолцооныхоо 

30 жилийн алдаа оноогоо бүх нийтээрээ 
дүгнэж, 30 жилийн алсын хараа, 

урт хугацааны хөгжлийн бодлогоо 
тодорхойлж, эхлүүлсэн ажлаа 

эрчимжүүлсэн, их бүтээн байгуулалтын 
жил байх болно.” 

Тэгш эрх, шударга ёс, баялгийн зөв 
хуваарилалт хүссэн ард түмний 

дуу хоолой сүүлийн нэг жилд 
олон өөрчлөлтийг бий болголоо. 

Нэг хэсгийн явцуу эрх ашигт 
үйлчилдэг болсон төрийн бодлого, 

нийт ард түмний нийтлэг 
эрх ашигт үйлчилж эхэлснээр 

шударга ёс сэргэн тогтож, 
баялаг эздэдээ хүрч, авлига хээл 
хахуулийн хэрэгтнүүд хуулийн 
хариуцлагын өмнө дуудагдаж, 
иргэдийн итгэл сэргэж байна. 
Монгол төрийн эрх барих дээд 

байгууллагын хувьд УИХ, аль нэг 
намын явцуу эрх ашгаар бус, улс 

орны хөгжил дэвшилд суурь болно 
гэж зөвшилцсөнөөр Сонгуулийн 
тухай шинэ хуулийг хэлэлцэн 

баталлаа. 

Уртнасангийн БЯМБАНЯМ

НYД

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД 
УХНААГИЙН ХҮРЭЛСҮХ 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 
ХАЛТМААГИЙН БАТТУЛГА 

УИХ-ЫН ДАРГА
ГОМБОЖАВЫН ЗАНДАНШАТАР 

Оны сайн  муу 

Эшлэл

Өнгөрсөн онд улсын хэмжээнд нийт 31.5 мянган 
гэмт хэрэг бүртгэгджээ. Энэ нь 2018 оноос 13 хувиар 

буурсан үзүүлэлт юм.

Улсын хэмжээнд өнгөрсөн онд нийт 80,251 хүүхэд мэндэллээ. 
Ингэснээр Монгол Улсын хүн ам урьдчилсан дүнгээр 3.3 сая 

болж, өмнөх оноос 63.1 мянгаар өслөө.

80,25131500
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ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ЭКСПОРТ

Тоон мэдээ 

Зардал

2019 онд Монгол Улс хөршүүд рүүгээ хэдий 
хэмжээний экспорт хийж, хэр хэмжээний бараа 

бүтээгдэхүүн авсныг дээрх тоон үзүүлэлт харуулна. 

20.5 ТЭРБУМ
УИХ-ын ээлжит сонгуульд

1 ТЭРБУМ
ЦЕГ-ын сонгуулийн үеэрх зардалд

16.6 ТЭРБУМ
Орон нутгийн сонгуулийн зардалд 

4.8 ТЭРБУМ
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 

сонгуулийн үеэрх зардалд 

0.1 ТЭРБУМ
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн 

төлөө газрын сонгуулийн үеэрх 
зардалд

Энэ оны сонгуулийн зардал 43 тэрбум. Энэ мөнгийг 
юунд зарцуулахаар төсөвлөсөн бол?

2019 оны жилийн эцсийн бүртгэлээр манай 
улсад 95 орны 4.6 мянган иргэн хөдөлмөрийн 

гэрээгээр ажиллаж байна. 

41.8 %  36.3 %
96 % 1.3 % 

4,600,000
ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

ДАТА
ТӨЛӨӨЛЛӨӨ СОНГОХ ТӨЛӨӨС Монгол Улсын хилээр 2019 

онд гадаадын 636.9 мянган 
хүн нэвтэрсний 90.6 хувь буюу 
577,300 нь аялал жуулчлалын 
зорилгоор иржээ. Ингэснээр 
жуулчдын тоо өмнөх оноос 

50 орчим мянгаар нэмэгдээд 
байна. Тэгвэл аль орноос ирэх 

жуулчдын тоо, хэдэн хувиар 
нэмэгдэж, бас хасагдсаныг 

сонирхъё. 

357 (50.7%)
Вьетнам 

1,190 (38.1%)
Хонконг 

17,095 (20.3%)
БНСУ 

331 (19.1%)
Малайз 

3,429 (16.3%) 
Япон 

 
БУУРСАН

825 (30.6%)
Турк 

308 (20.0%) 
Украин 

481 (6.4%) 
Австрали 

СОНГУУЛЬ
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2019 ОНЫ ТРЭНД 

“ШОДРОГОС,  
ШОДРОГОС”,  

“АЙДАС ХҮЙДЭС”

Өнгөрсөн жилийн трэнд үг УИХ-ын гишүүн 
М.Билэгтээс гарвальтай дээрх үгс байлаа. 

Сонирхолтой нь эдгээр үгс өнгөрсөн жилийн 
өнгөтэй яг таг нийцэж байсан нь сонин. 

“Unana”. Найман настайгаас наян настан 
хүртэл аялах болсон энэ дууны утга нь Монгол 
Улсын эдийн засгийг хэлээд байх шиг “зэвүүн” 

байсан сан. 

FaceApp өдөржин өөрийгөө харж уйдсан 
хүмүүст сайхан боломж олголоо. Ирээдүйг 

хүртэл харж болдог болсон цаг санж.

Махны үнээс гадна байнга анхаарал татсан зүйл 
шахмал түлш л байлаа. Утаа хэмээх унтардаггүй 

асуудалтай тэмцэх хамгийн зөв аргаар 
өргөмжлөгдсөн нь “ноён” Шахмал түлш. 

“Шимэгч” бол “Халтар царайт”-аас хойш 
хамгийн олноороо үзсэн кино биз. Зөвхөн 

манайд ч биш дэлхий дахинд хошуурч, хамаг 
шагналыг “шимсэн” юм. 

Баавгайнууд 2019 оны турш бужигнууллаа. Айл 
нурааж, хүн айлгаж, алгадаж, бүр аминд нь 

хүрсэн. Тэд яагаад бужигнуулах болсныг харин 
хэн ч хэлээгүй. 

Монгол Улс саарал жагсаалтад орлоо. Илүү 
үг хэрэг байна уу даа. Цэнхэр, улаан намын 
аль нь ч гараад саарал өнгөнөөсөө салахгүй 

юм даа. 

Хамгийн олон хүнийг хамарсан хөдөлгөөн 
Pray4Dulguun байлаа. Хэдийгээр тэр одоо 
бидний дунд үгүй ч халуун дулаан сэтгэл, 

нэгнээ гэх нэгдлийг харуулсан юм. 

Замын цагдаагийн гүүр ашиглалтад орсон ч 
маргаангүй байна гэж юу байх билээ. Энэ гүүр 
муруй юу, тэгшхэн үү? Явган хүний замтай юу, 

замгүй юу? Таа л даа. 

ЭШЛЭЛ ДУУ АППЛИКЕЙШН

ЭДКИНО

БУЖИГНУУЛАГЧ ӨНГӨ 

ХӨДӨЛГӨӨН

PRAҮ#DULGUUN

МАРГААН 
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Өнгөрсөн жил, энэ он, өнгөрсөн арван бидэнд ямар 
тоонууд үлдээв, бас үлдээж байна вэ? 

ҮЛ МЭДЭХ ТООНУУД

ӨНГӨРСӨН АРВАНЫ ТО
О

202
0 О

НЫ ТО
О

2020 онд Оюутолгой уурхайн алтны 
үйлдвэрлэл өнгөрсөн оныхоос 40 

орчим хувиар буурна. Энэ нь ил уурхайн 
бага агуулгатай хүдрийн олборлолт 

үргэлжлэхтэй холбоотой юм.
Ноён доллар 2010 онд 1350 
төгрөг байсан бол сүүлийн 

арванд 2738 төгрөг болж өсчээ. 
Зөрүү нь 1388 төгрөг. 

"Самсунг" компани 2010 онд 
Galaxy загварын анхны гар 

утсаа үйлдвэрлэснээс хойш хоёр 
тэрбум ширхэг утас борлуулжээ.

2010 онд гар утас хэрэгчдийн 
тоо 709,625 байсан бол арван 
жилийн дотор 3.2 сая болтол 
нэмэгдэж, 1.4 саяар өсчээ. 

2020 онд агаарын бохирдлыг бууруулах 
зардалд 137 тэрбум төгрөг төсөвлөжээ. 

Энэ нь өнгөрсөн оны утааны эсрэг 
зарлагдсан мөнгөнөөс 41.4 тэрбум 

төгрөгөөр илүү гэсэн үг. 

Энэ онд Усны газарт 597 сая төгрөг 
зарцуулна гэдгийг салбар яамнаас 
мэдэгдлээ. Усны газар нь 2012 онд 

татан буугдсан ч 2020 оны эхэнд дахин 
байгуулж, усны тухай хууль тогтоомж, 

төсөл хөтөлбөрийг хариуцуулахаар 
тогтсон юм. 

УУЛ УУРХАЙ
40%

1388

2,000,000,000

1,485,355

АГААР
137 ТЭРБУМ

УС
597 САЯ

201
9 О

НЫ ТО
О

Бүгд Найрамдах Колумби улсын 
Богота хотноо арванхоёрдугаар 

сарын 11-ний өдөр болсон 
ЮНЕСКО-гийн Соёлын биет бус 

өвийг хамгаалах конвенцийн 
хурлаар монгол үндэстний идээ 
ундааны төрөл “Хөхүүрийн айраг 
исгэх уламжлал, холбогдох зан 
үйл”-ийг ЮНЕСКО-гийн соёлын 

биет бус өвийн жагсаалтад 
бүртгэлээ. Энэ Монгол Улсаас 

бүртгэгдсэн 14 дэх өв юм. 

Өнгөрсөн онд Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэр болон хил орчмын 

бүс нутагт 45757 удаа газар 
хөдөлсөн байна. Магнитуд нь 

3.5, түүнээс дээш хүчтэй газар 
хөдлөлт 66 удаа болсноос 20 нь 

иргэдэд мэдрэгджээ.

Монгол Улс 2019 онд нийт 94065 
ширхэг тээврийн хэрэгсэл 
импортолсноос 69472 нь 

суудлын авто машин байна. 

СОЁЛ 
14

45757

94065

Уртнасангийн БЯМБАНЯМ

НҮД
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Нийт борлуулалт: 
59.14 САЯ ТОНН

Нийт олборлолт: 
61.89 САЯ ТОНН

Нийт экспорт: 
55.52 САЯ ТОНН

Нийт мөнгөн дүн: 
7.33 ИХ НАЯД 

ТӨГРӨГ

2019.12.30-НЫ 
БАЙДЛААР

1 6

2
7

3 8

4

9

5

10

ISO 45001:2018 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

“ЭРДЭНЭС-ТАВАНТОЛГОЙ” ХК ИРЖ БУЙ 2020 ОНД ТОХИОХ 10 ЖИЛИЙН ОЙГОО ОНЦЛОХ 10 АМЖИЛТААР УГТАЖ БАЙНА 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК 2019 оны гуравдугаар сарын 28-ны өдөр 50 сая 
дахь тонн нүүрсээ, 2019 оны аравдугаар сарын 11-ний өдөр 60 сая дахь 
тонн нүүрсээ олборлолоо.

Засгийн газрын 2019 оны 296 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
“Хуримтлалтай-Хувьцаатай иргэн” аяныг амжилтай зохион байгууллаа.

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК 2019 онд 2.45 их наяд төгрөгийн орлоготой 
ажиллаж байгаа бөгөөд Монгол Улсдаа анх удаа нэг тэрбум ам.долларын 
борлуулалтын орлоготой төрийн өмчит компани болж чадлаа.

2019 онд “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн санхүүжилтээр Тавантолгой-
Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалт өрнөж, Тавантолгой-
Гашуунсухайтын төмөр замын ажил эхэллээ. Нийгмийн хариуцлагын 
хүрээнд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор 
“Тавантолгой түлш” ХХК-д дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК олон улсад нэр хүндтэй “Bloomberg Awards”-с  
“Шилдэг менежмент”-тэй компаниар шалгарлаа. Мөн Монгол Улсын 
Засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас 
шалгаруулдаг 2018 оны “ТОП-100” аж ахуйн нэгжийн хоёрдугаарт 
эрэмбэлэгдэв.

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай “Эрдэнэс-
Тавантолгой Майнинг” охин компанийг үүсгэн байгуулав.

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн уурхайгаас Гашуун сухайтын авто замтай 
холбох олон улсын стандартад нийцсэн 8.2 км хатуу хучилттай авто замыг 
ашиглалтад орууллаа.

Компани Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2015, Хөдөлмөрийн 
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO 45001:2018, 
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны ISO 14001:2015 стандартуудыг 
үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, баталгаажуулалтын гэрчилгээгээ гардан 
авлаа.

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК “Их говийн илч” ХХК-тай хамтран сайн чанарын 
нүүрс угаан баяжуулж, нэмүү өртөг шингэсэн анхны бүтээгдэхүүнээ 2019 
оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн экспортолж эхлээд байна. 

Уул, уурхайн хүнд үйлдвэрийн яамны хяналт шалгалт, Авлигатай тэмцэх 
газрын хяналт шалгалт, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас 
зохион байгуулсан “Компанийн засаглалын үнэлгээ”-д хамрагдан 
амжилттай үнэлүүллээ.  Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар 
тогтоолоор зохион байгуулагдсан “Төрийн байгууллагын ажлын зохион 
байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-т амжилттай 
хамрагдаж, 94.6 хувийн үнэлгээ авав.

БОРЛУУЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭ /САЯ.ТН/

ОЛБОРЛОЛТ /САЯ.ТН/

БОРЛУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ДҮН /ТЭРБУМ ₮/
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Д"The Hu" дэлхийн хэмжээний топ 
жагсаалтыг тэргүүлсэн анхны монгол 
хамтлаг боллоо. Тус хамтлагийн Gereg 

цомог биллбоардын “World album” 
жагсаалтыг тэргүүлж, Их Британийн 

Топ 100 жагсаалтад багтсан юм. Gereg 
цомгийг зөвхөн Spotify платформд л 
гэхэд 79 орны 1.3 сая хэрэглэгч 15.3 

сая удаа сонсжээ. 

Засгийн газар анх удаа Улаанбаатар 
хотын иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудыг түүхий нүүрс 
хэрэглэхийг хориглолоо. Гэр хороол-
лын 211 мянга гаруй өрх жилдээ 1.2 

сая тонн түүхий нүүрс түлдэг тул энэ 
хэрэглээг 600 мянган тонн шахмал 

түлшээр соливол агаарын бохирдол 
50 хувиар буурна гэх тооцооллыг 

мэргэжилтнүүд хийжээ. 

Эрдэнэс-Тавантолгой компанийн 2019 
оны борлуулалтын орлого 2.66 их наяд 
төгрөгт хүрч, улсын төсөвт 660 тэрбум 

төгрөгийн татвар төвлөрүүлжээ. 
Дотоодын аж ахуйн нэгжүүдээс 

борлуулалтын орлого нь жилийн нэг 
тэрбум ам.долларт хүрсэн анхны 

тохиолдол энэ боллоо. 

FIBA 3х3 сагсан бөмбөгийн 
шигшээ багийн тамирчид 
Токио 2020 Зуны Олимпын 
наадамд оролцох эрхээ 
авлаа. Ийнхүү Монгол Улс 
түүхэндээ анх удаа багийн 
спортоор олимпод оролцох 
эрхтэй болж байна. 

Засгийн газар тогтоол гаргаж 2019 
оны тавдугаар сараас нэг удаагийн 

нийлэг хальсан уутыг хориглосон. 
Өөрөөр хэлбэл, 0.035 мм болон 

түүнээс нимгэн, нэг удаагийн нийлэг 
хальсан уутыг худалдаа, үйлчилгээнд 

сав, баглаа боодлын зориулалтаар 
импортлох, үйлдвэрлэх, хэрэглэхийг 

улсын хэмжээнд анх удаа хориглолоо. 

Улаанбаатар хотын авто замын 
түгжрэлийг бууруулах зорилгоор 2019 
оны арваннэгдүгээр сараас эхэлж 
ЕБС-ийн 2-5 дугаар ангийн сурагчдад 
сургуулийн автобус үйлчлэхээр 
боллоо. Одоогийн байдлаар 33 
чиглэлд 40 автобус явж, сурагчдын 
хоёр ээлжээр зөөж байна. 

УИХ-аар Монгол Улсын Үндсэн 
хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төслийг батлав. 1992 онд баталсан 70 
зүйл бүхий Үндсэн хуульд 2000 онд 
долоон өөрчлөлт оруулснаас хойш 
хоёр дахь удаагаа нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулж байгаа нь энэ. Энэ удаагийн 
өөрчлөлтөөр Үндсэн хуулийн  19 зүйл, 
30 гаруй хэсэгт буюу нийт 28.5 хувьд 
өөрчлөлт оруулжээ. 

Төв цэвэрлэх байгууламжийн дэргэд 
хуримтлагдсан 820,000 м3 лагийг Япон 
Улсын технологиор үнэргүйжүүлж, 
бордоо, хар шороон хөрс болгон 
боловсруулж дууслаа. Манай улс 60 
жил хуримтлагдсан лагаа 2019 онд 
ийнхүү бүрэн цэвэрлэж, Улаанбаатар 
хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг 
шинээр барих ажлыг албан ёсоор 
эхлүүлэв. 

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга шинэ оны 
мэндчилгээ дэвшүүлэхдээ ахмадуудын 

тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэглэх шийдвэр 
гаргасан тухай мэдэгдэв. Үүний араас 

ХНХ-ын сайд С.Чинзориг Иргэ дийн тэтгэвэр 
барьцаалсан зээлийн төлбө  рийг төрөөс нэг 

удаа төлөх тухай хуулийн төслийг өргөн 
барьж, улмаар УИХ хэлэлцэн баталсан. 
Ингэснээр, зургаа хүртэл сая төгрөгийн 
зээлтэй иргэд зээлээ тэглүүлэх, зээлгүй 

ахмадуудад нэг сая төгрө гийн бондын 
эрхийн бичиг өгөх зэрэг тэтгэвэртэй 

холбоотой найман гол өөрчлөлт гарлаа. 

Улаанбаатар хот Хөшигийн хөндийн олон 
улсын шинэ нисэх буудлыг холбосон 
олон улсын стандартад нийцсэн хурдны 
зам 2019 онд ашиглалтад орлоо. Хурдны 
замын бүтээн байгуулалтын ажлыг 2016 
онд эхлүүлж, 32.2 км урт, 2 урсгал, 6 эгнээ 
бүхий замыг барихад нийт 140.3 сая 
ам.доллар зарцуулжээ.

1. "THE HU" ХАМТЛАГ 

2. АГААРЫН БОХИРДОЛ 

3. ЭРДЭНЭС-ТАВАНТОЛГОЙ 

9. СПОРТ 

5. НИЙЛЭГ УУТ

6. СУРГУУЛИЙН АВТОБУС 

2019 ОНД МОНГОЛД АНХ УДАА ТОХИОСОН 
10 ҮЙЛ ЯВДАЛ

7. ҮНДСЭН ХУУЛЬ 

8. ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ 

4. ТЭТГЭВЭР

10. ХУРДНЫ ЗАМ 

Батсүхийн НЯМЗУЛ

АНХ УДАА 
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АРВАНХОЁРДУГААР САР | 2019  ›
БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙ ДУРСГАЛ БУС ДУРСАМЖ БОЛЛОО

Анх 1924 онд "Үндэсний музей" нэрээр байгуулагдсан Байгалийн түүхийн музейн барилгыг нураах асуудал олны анхааралд өртөж, эсэргүүцэлтэй 
тулав. 1953 онд баригдсан уг барилгын ашиглалтын хугацаа 2013 онд дуусаж, ашиглахад аюултай болсон гэсэн шийдвэр гарснаар зогсонги 

байдалтай зургаан жилийн нүүр үзсэн юм. Музейн хуучин барилгыг нурааж буурин дээр нь Чингис хааны музей байгуулах шийдвэр гарснаар 
асуудал эхэлсэн билээ. Байгалийн түүхийн музейн барилга хотын түүхэн дурсгал тул хэвээр үлдээх нь зөв гэх хүмүүс олонх байсан бол зарим нь 

шинэ барилга барих нь зүйтэй гэлцэж байлаа. Уг музей нь Монгол орны газарзүй, геологи ашигт малтмал, ургамал-амьтны аймаг, палеонтологийн 
олдвор, хүн судлалтай холбоотой 6000 орчим үзмэртэй.

Б.БЯМБА-ОЧИР/MPA

ХОЁРДУГААР САР | 2020  ›
КОРОНАВИРУСИЙН ГОЛОМТООС ИРСЭН 31 ИРГЭН

Шинэ коронавирусийн дэгдэлтийн улмаас БНХАУ-ын 
Ухань хотод хорио цээрийн дэглэмд ороод байсан 31 

иргэнээ хүсэлтийнх нь дагуу Монгол Улсын Засгийн 
газрын шийдвэрээр 2020 оны 02 дугаар сарын 1-ний 

энэ өдөр эх оронд нь авч ирлээ. Тэднийг 10:18 цагт 
Г.Баатарцогт ахлагчтай 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй тусгай 

үүргийн нислэгийн баг Чингис хаан олон улсын нисэх 
онгоцны буудалд амжилттай тээвэрлэн авчрах үед 

энэхүү зургийг буулгажээ. Тэднээс урьдчилан сэргийлэх 
шинжилгээ авахад бүгд эрүүл гэсэн хариу гарсан юм.  

 Б.БЯМБА-ОЧИР/MPA
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ОНЦЛОХ ГЭРЭЛ ЗУРГУУД
‹ ДОЛООДУГААР САР | 2019 
ХАМГИЙН ДУУЛИАНТАЙ НААДМЫН ТҮРҮҮ 
Өнгөрсөн жилийн Үндэсний баяр наадмаар шинэ аварга төрсөн ч жил тойрсон маргааны эхлэл боллоо. Түүртэх 
юмгүй түрүүлсэн залуу аваргын сэргээшийн шинжилгээний хариу эерэг гарснаар Үндэсний бөхийн холбоо, дархан 
аваргуудыг тойрсон маргаан эхэлсэн юм. Өдгөө ч шийдэгдээгүй уг асуудал ирэх наадам хүртэл сунжрах нь 
гарцаагүй бололтой. 

Б.БЯМБА-ОЧИР/MPA 

АРАВДУГААР САР | 2019  ›
10,000 ГАР УТАСНЫ ХЭРЭГ 
Цахим луйвар хийсэн байж 
болзошгүй БНХАУ-ын 758 иргэнийг 
Гадаадын иргэн харьяатын газар 
болон Цагдаагийн ерөнхий газраас 
албадан гаргалаа. Тэднийг байрлаж 
байсан буудлуудаас нь галт тэрэгний 
буудалд хүргэж, орон нутгийн галт 
тэргээр Замын-Үүд боомтод хүргэн, 
тэндээсээ албадан гаргасан юм. 
БНХАУ-ын харьяалалтай иргэд таван 
зочид буудалд байрлаж, 1,000-аад 
компьютер, 10,000 гаруй монгол 
дугаартай гар утас ашиглаж байсан 
хэмээн холбогдох албаны хүмүүс 
мэдэгджээ. 

 Б.БЯМБА-ОЧИР/MPA
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АРВАННЭГДҮГЭЭР САР | 2019  ›
ДАХИАД Л АСУУДАЛ 

Утаатай тэмцэх ажилд хамгийн 
үр дүнтэй арга хэмээн нэрлэгдсэн 

сайжруулсан шахмал түлшний 
талаарх маргаан тасраагүй л байна. 

Хүн угаартаж амь эрсэдсэн, олон хүн 
хордлогод орж эмнэлэгт хүргэгдсэн 

гээд асуудал намжаагүй байтал угаар 
мэдээлэх төхөөрөмж тараасан нь мөн 

шүүмжлэлийн бай боллоо. Өвөл дуусах 
дөхөж байхад төхөөрөмж тараалаа 

гэсэн олны шүүмжлэл төхөөрөмжийг 
угтаж авсан юм. Ямартай ч бид 

асуудлыг шийдэх гарцыг хайхад 
иргэний үүргээ бүрэн гүйцэд биш 

боловч боломжийн биелүүлсэн. 
Харин төр өөрийн үүргээ хэрхэн 

биелүүлэхийг ирэх өвөл харах үлдлээ. 

  Б.БЯМБА-ОЧИР/MPA 

ЕСДҮГЭЭР САР | 2019  ›
ДЭЛХИЙГ “ДАЙЛСАН” “THE HU” 

“The Hu” хамтлаг Европын орнуудад хийх аялан тоглолтынхоо өмнө “Гэрэг” хэмээх бие даасан 
анхны тоглолтоо хийлээ. Тэдний гаргасан анхны “Гэрэг” цомог Биллбордын “World albums” төрөлд 

нэгдүгээрт бичигдээд байна.  Мөн Европоор хийсэн аялан тоглолтынх нь тасалбар хэдэн өдрийн 
өмнө дуусаж, шүтэн бишрэгч, үзэгчдийн тоо мянга мянгаар хэмжигдсэн нь Монголын хөгжмийн 

салбарт түүхэн үйл явдал боллоо. 

 Б.БЯМБА-ОЧИР/MPA 
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ОНЦЛОХ ГЭРЭЛ ЗУРГУУД

ЕСДҮГЭЭР САР | 2019  ›
НЭГ ЗҮГТ ХОЁР “БОДЛОГО” 
Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд 
дипломат харилцаа тогтоосны 70 
жилийн ойд зориулсан "70 агшин 70 
түүх" үзэсгэлэнгийн нэгэн агшин. 
Төрийн ёслолын үед нэгэн зүгт алхаж 
байгаа хоёр орны ерөнхийлөгч. Гэвч 
тэдний бодлого, байр суурь ийн нэг 
зүгт байдаг эсэх нь эргэлзээтэй.

Б.БЯМБА-ОЧИР/MPA 

ХОЁРДУГААР САР | 2019 ›
ИХ НАЙРАГЧИЙГ ҮДЛЭЭ 
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, БНМАУ-ын Төрийн шагналт, Соёлын гавьяат зүтгэлтэн, 
Ардын уран зохиолч, яруу найрагч Бавуугийн Лхагвасүрэнг холын замд үдэх ёслол Улсын Драмын 
Эрдмийн Театрт болсон юм. Б.Лхагвасүрэн “Уянгын тойрог”, “Цагаан тэнхлэг” номоороо шинэ 
үеийн яруу найрагт ур чадварын гайхамшгийг харуулсан давтагдашгүй содон өвөрмөц урлах 
арга барил, хэлбэр агуулга, урлагийн гоо сайхан, гүн ухаан сэтгэлгээний шинэчлэл хийсэн, монгол 
түмний бахархал хүндэтгэлийг төрүүлсэн, олны хайртай яруу найрагч байлаа.

Б.БЯМБА-ОЧИР/MPA 



106 Гэрэл зургийг: Б.Долгорсүрэн
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ХҮЛЭЭХ ЗҮЙЛГҮЙ ШИНЭ СОНГУУЛЬ
ОНГУУЛЬ 2020: С

Батдоржийн ЭНХЦЭЦЭГ

СОНГУУЛЬ

онголын сонгогчдын хувьд УИХ-ын 
2020 оны сонгуулийг явуулах томсгосон 
мажоритар тогтолцоо танил юм. Олон 

мандат бүхий томсгосон тойрогтой 2008 оны 
сонгуулиас хойш 12 жил өнгөрсөн байна. 
Энэ хугацаанд манай нийгэмд олон ч зүйл 
өөрчлөгджээ. Эргэж ирсэн тогтолцоогоор 
энэ удаа сонгууль явуулахад ер нь ямаршуу 
сонгууль болохыг Та бүхэн хэрхэн харьцуулж, 
ажиглаж, тандаж байгаа бол?   

Д.Бумдарь: Өмнө бидний хэрэглэсэн 
томсгосон мажоритар тогтолцооноос 

юугаараа ялгаатай юм гэвэл бүх алдаа 
эндэгдлийг нь өөлөн зассанаар одоогийн эрх 
баригч намын хувьд 2020 оны сонгуулийн дүн 
хамгийн сайнаар нөлөөлж болох хувилбарыг 
хуульчилсан явдал. Сонгогчоос хэрхэн ахиу 
санал авах, тойргоо яавал алдахгүй байх бүх 
эрсдэлийг нарийн тооцоолсон аргачлалуудыг 
хуульдаа боловсронгуй болгочихлоо шүү дээ. 
Миний хувьд энэ удаагийн томсгосон мажоритар 
тогтолцоо бол эрх баригчид өөрсдөдөө ашигтай 
статистик тооцооллыг хийж чадсан, парламентад 
өөрийн төлөөллийг сонгох сонгогчдын эрх, улс 
төрийн соёлд халтай л хувилбар боллоо. Нэг 
үгээр, ухралт. 

Болушка: Би 2008 онд эзгүй байсан учраас 
2008 оны сонгуульд оролцоогүй, тэгэхээр 

харьцуулж үзэх тухайд миний зүгээс учир 
дутагдал бий. МАН энэ сонгуульд томсгосон 
мажоритараар ялна гэхээсээ 23-24 суудлаа 
хамгаалсан тактик барьж байна уу гэж би 
ажиглаж байна. Эдний тооцоотой харьцуулахад 
системийг төлөвшүүлэх чиглэлд явж байгаа 
бусад намын хувьд 10 дотор суудал эзлэх 

магадлал бий. Энэ тогтолцоонд сонгогчийн 
санал гээгдэхгүй зэрэг сайн тал байдаг учраас 
миний хувьд томсгосон мажоритар системээсээ 
битгий ухарчихаасай гэж харж байгаа.

Н.Баасандамба: Тойрог жижгээс томор-
сон нь яриангүй дэвшил. 2008 онд хүчинтэй 

саналын хуудсыг яаж томьёолох нь вэ 
гэдгийг анхаарч байлаа. Тэр үеийн гол будилаан 
юунд байсан бэ гэвэл жишээ нь, дөрвөн 
мандаттай тойргийн сонгогч дөрөв хүртэлх 
нэр дэвшигчийг дугуйлах боломжтой байсан. 
Тэгэхээр тухайн тойрогт нэгж саналын тоог 
гаргах боломжгүйгээс луйвар явуулах нөхцөл 
бүрдсэн хэрэг. Гар аргаар тоолж байх үед 10 
сонгогчийн саналыг 100-гаар бүртгүүлчихэд 
шүүж нягтлах ямар ч боломжгүй “нэг тэгийн 
арга” гэдэг үүнээс л үүдсэн шүү дээ. Одоо бол 
тухайн тойрогт мандатын тооноос илүү, эсвэл 
дутуу бөглөсөн саналын хуудсыг хүчингүйд 
тооцохоор хуульчилсан учраас дөрвөн 
мандаттай тойргийн сонгогч заавал дөрвөн нэр 
дэвшигчид санал өгөхгүй бол хүчингүйд тооцох 
болж байна. Тэгэхээр өмнөхтэй харьцуулахад 
саналын хуудсыг томьёолох зохицуулалттай 
болсон, мөн цахим машинаар тоолох учраас 
2008 оных шиг будилаан гарахгүй байх талтай. 
Цахим тооллого хүний хүчин зүйлээс ангид, 
алдаа мадаг гардаггүй болохыг бид нэг бус 
сонгуулиар баталсан шүү дээ. Гэвч цахим 
машинд үл итгэсэн хандлага хоёр том намд 
хоёуланд нь байдгаас сонгуулийн дүнг хүлээн 
зөвшөөрөхгүй байх, иргэдийн дунд эргэлзээ 
төрүүлэх хардлага гарч болзошгүй. 

Д.Бумдарь: Мандатын тоогоор дугуйлах 
нь сонгомооргүй байгаа хүнээ хүртэл 

дугуйлахыг тулгаж, сонгох эрхэнд халдаж 
байна л даа. Олон тааруугаас ч хамаагүй 

Монгол Улсын дараагийн дөрвөн жил, магадгүй түүний дараа ирэх үеүдийг нөхцөлдүүлж чадах нөлөө бүхий томоохон үйл явдал 
2020 онд болно. Энэ бол УИХ-ын ээлжит сонгууль. Улиран одох гэж яваа парламентын одоогийн бүрэлдэхүүн улс төрийн эрс 
тэс хийгээд адал балмад явдлуудын гол дүрүүдийг бүтээж, басхүү гэрчүүд болж ирэв. Тэд халаагаа өгөхийн өмнө дараагийн 
сонгуулиар улиран одох биш, улиран үлдэж тоглохоор шийдсэн дүрэм зохиож, УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийг баталсан нь 
одоо дөрөвхөн сарын дараа болох сонгуулийг зохицуулах юм. 

Манай өнөөгийн нийгмийн хамгийн идэвхтэй иргэдийн төлөөлөл хэмээн үзэж, МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхимийн багш 
доктор, дэд профессор Д.Бумдарь, “Trends.mn”-ийн ТУЗ-ийн дарга, колумнист Болушка (Б.Болор-Эрдэнэ), “Ийгл Ньюс” телевизийн 
тоймч Н.Баасандамба, “Улаан бал” хөтөлбөрийн хөтлөгч, сэтгүүлч Ч.Лодойсамбуу нарыг 2020 онд шинэ парламент хэрхэн 
бүрэлдэх гэж буй бодит дүр зургийн талаарх ярилцлагадаа урилаа. Тэдний хэн нь ч аль нэг улс төрийн намын харьяалалгүй 
болохыг тодотгох хэрэгтэй.

М
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заавал тоо ёсоор дугуйлах ёстой болж байгаа 
хэрэг. Нэгдүгээрт МАН, хоёрдугаарт АН гэж 
тогтоосон дэсээр саналын хуудаст бичигддэг нь 
нэр дэвшигчдийг багаар нь гаргах сонголтыг 
иргэдийн ой санамжинд, ухамсаргүйн түвшинд 
хийж өгдөг. Тэгэхээр УИХ-ын сонгуулийн тухай 
хууль маань өөрөө сонгуулийн үндсэн зарчмыг 
хангахуйц хууль мөн үү гэдэг эргэлзээтэй. 
Би гурван хүн дугуйлах ёстой байтал надад 
таалагдсан хоёрыг л дугуйлбал хүчингүй болж 
хувирна, санал 50 хувьд хүрэхгүй бол дахин 
сонгууль явуулна гэх мэтийг автоматаар 
тулгасан ийм л сонгууль болох нь.

Н.Баасандамба: Хэнийг ч дугуйлаагүй 
саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцох заалт 

энэ хуульд бий. УИХ-ын сонгуулиар “цагаан 
сонголт” хийх боломжийг бүрдүүлж өгсөн гэж 
ойлгож байгаа шүү.

Д.Бумдарь: Нэр дэвшигчийн авсан санал 
50 хувьд хүрэхгүй бол дахин сонгууль 

явуулах учраас Сонгуулийн ерөнхий хороо 
төсвөөс дахин сонгуулийн зардал гаргахгүйн 
тулд иргэдийг сонгуульд идэвхтэй оролцуулах 
ухуулга сурталчилгаа, сонгогчийн боловсролд 
чиглэсэн сургалтуудыг зайлшгүй явуулах 
шаардлага албан хүчээр ирж байгаа.

Болушка: Сонгууль гэдэг маань өөрөө 
сонгох, сонгогдох эрхийн хязгаарлалтыг 

илэрхийлж байдаг мөн чанартай юм л даа. Нэр 
дэвших эрх насанд хүрсэн хүн бүрт олдохгүй, 
эсвэл хүн бүхэн хэн нэгнийг сонгох боломжгүй 
байх ийм л үзэгдэл. Ирэх сонгуулиар намууд ямар 
хүмүүсийг нэр дэвшүүлэх гээд байгааг сонгогч 
одооноос анхааралтай ажиглаж, хянана гэдэг 
бол сонгох эрхээ эдлэхийн төлөө хийж байгаа 
үйлдэл юм. Намууд нэр дэвшигчдээ тодруулаад 
тэр нь саналын хуудаст бичигдээд ороод ирсэн 
үед сонгогч хуулиараа тоо ёсоор нь дугуйлахаас 
аргагүй. УИХ-ын 2020 оны сонгуулийн тойргууд 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн жижиг хувилбарууд 
шиг болж байгаа нь сонгогчдын эрхийг өөрсдөд 
нь тавьж байгаа хэрэг юм болов уу гэж харж 
байна. 

Н.Баасандамба: УИХ-ын 2008 оны 
сонгуульд нэг тойрогт нэг намаас дэвшсэн 

улстөрчид хоорондоо өрсөлдөх явдал 
түгээмэл гарснаар намуудын төлөвшилд сэв 
үлдээсэн нь одоогийн бидний яриад байгаа 
томсгосон мажоритар систем шүү дээ. Бид тэр 
үйл явдлыг 12 жилийн дараа давтах гэж байна. 

Д.Бумдарь: Одоо бол сургамж авсан. 

Н.Баасандамба: Сургамж авах битгий хэл, 
өрсөлдөгч намын нэр дэвшигчээсээ илүү 
өөрийн намаас өөртэй нь нэг тойрогт дэвших 

магадлалтай хүмүүсээ судлаад, хэвлэлээр, цахим 
орчинд харлуулж баалаад эхэлсэн шүү дээ. 
Тэгэхээр энэ томсгосон мажоритартай хамт 
ирдэг нам доторх өрсөлдөөн чинь бидний 
хүсээд байгаа шударга гоё сонгуулийг сүүдэртэй 
болгох нэг хүчин зүйл болоод байна. Гэтэл хоёр 
том намын аль аль нь тус бүр дотооддоо эв 
түнжингээ олж чадалгүй сонгуультай тулчихлаа. 
2020 оны сонгуулийн дараа томоохон намуудын 
дотоод хагарал гүнзгий хямарч далайцтайгаар 
өрнөхийг үгүйсгэхгүй. Үүнд өнөөгийн газар 

авсан сошиал медиа ташуур л болно. 

Д.Бумдарь: 2008 оны сонгуулиас болж АН 
задарсан нь яах аргагүй үнэн. Томсгосон 

мажоритар сонгуулийн үед нэг намын 
дэвшигчид хоорондоо өрсөлдөж бие биеийнхээ 
саналаас хуваавал юу болж даамжирдаг нь улс 
төрийн томоохон намуудад гашуун туршлага 
болсон учраас институцын хувьд тэр алдааг 
давтахгүйн тулд хуулийн зохицуулалтуудыг сая 
маш нарийн хийлээ. Мандатын тоогоор нэр 
дугуйлах, хотын мандатаас 4-ийг хөдөөгийн 
тойргуудад шингээх гэхчлэн СЕХ-нд хэн гэдэг 
стратегич очиж тооцооллууд дээр ажилласан нь 
хувь судлаачийн хувьд надад их сонин байна 
(инээв). 

Болушка: Хоёр том намын нэр дэвшигчид 
хоорондоо хөлөө жийлцээд эхэлбэл шинэ 

сонголтыг хүсэж байгаа олон нийтийн хувьд 
том боломж. 2008 онд нэг намын нэр дэвшигчид 
хоорондоо өрсөлдөж байсан шиг зүйл энэ удаа 
давтагдвал 12 жилийн дараах өнөөгийн нийгэм 
маань үүнд ямар реакц үзүүлэх бол? Одоо болтол 
төлөвшөөгүй л байна шүү дээ гэж дургүйцэх 
олны хандлага улс төрийн орон зай дахь 
шинэ нийлүүлэлтэд боломж олгох боломжтой. 
Томчууд нь жийлцээд, тэр сиймхийгээр шинэ 
нам, шинэ хүмүүс гараад ирвэл сайн л биз дээ. 

Н.Баасандамба: Улс төрийн намуудын 
төлөвшил яагаад чухал юм гэвэл, хамгийн 

ойрын 2016 оны жишээг харахад л ойлгомжтой. 
Парламент, Засгийн газраа бүрдүүлээд яваа 
намын эв нэгдэлгүй байдлын горыг бид 
амьдралаараа, улс орон эдийн засгаараа 

амссаар дууслаа. МАН “алалцаж” байгааг 
намынх нь цэвэрших үйл явц юм гэж харахад 
хөнөөл нь асар том туслаа шүү дээ. Сонгуульд 
ялсан нь бодлого, мөрийн хөтөлбөрөө цул болж 
хэрэгжүүлээд яваасай билээ гэж би сонгогчийн 
хувьд хүсэж байна. Харамсалтай нь, 2008 онтой 
харьцуулахад намууд төлөвшсөн гэх итгэл 
алга. Үүнтэй адил өнгөрсөн хугацаанд сонгогч 
төлөвшсөн үү, хэрсүүжсэн үү гэдэг асуултад 
хариулахад маш хэцүү болчихоод байна. 2008 
онд цахим сүлжээ одоогийнх шиг хөгжөөгүй 
байсан учраас олон нийтийн санаа бодлыг 
хязгаарлагдмал хүрээнд хардаг байсан бол одоо 
маш том платформ дээрээс харах боломжтой 
болсон. Сүүлийн 12 жил бид юу хийсэн юм бэ, 
юунд хүрсэн юм бэ гэдгийг сэтгүүлч хүний хувьд 
харахад сэтгэлээр унамаар. Мэдээлэл өгөөд 
л байсан, гэтэл хүлээн авагч олон нийтийн 
реакц тэс өөр. Хандлага нь бүр эсрэг болчихоод 
байгаа. 

-Иргэдийн дунд одоогийн 76-гаас 
залхсан, шүүмжлэлт хандлага түгээмэл 
ажиглагддаг. Намууд сонгуульд өрсөлдөх 
нэр дэвшигчдийг тодруулахдаа сонгогчдын 
мөрөөдлийг биелүүлж шилдэг хүмүүсийг 
илгээх нь юу л бол. Сонго гэсэн тулгалттай 
орж ирэх нэрсээс нь л бид тоо ёсоор дугуйлах 
хэрэг үү?

Д.Бумдарь: Тэгж л таарна. Таалагдахгүй 
улстөрчийн нэрийг дугуйлахгүй байж 

болно гэхэд санал 50 хувьд хүрсэн байх, 
Таны санал хүчинтэй байхын тулд мандатын 
тоогоор дугуйлах ёстой гэсэн хууль үйлчлэх 
болсон учраас ялангуяа томоохон намуудын 
нэр дэвшигчдийг хэн ч байсан дугуйлахаас өөр 
гарцгүй тулгалтаар сонгох магадлалтай. 

Болушка: Манай улс хуучин нэг намын 
хатуу гишүүнчлэлээс татгалзаад 30 жил 

өнгөрч байгаа боловч өнөөдөр хөдөө орон 
нутагт улс төрийн хүчний харьяалал бүхий 
иргэдийн дийлэнх олонх нь ерөнхийдөө хоёр 
том намд л хуваагддаг. Улстөржих, талцах нь 
нийслэлийнхэнтэй харьцуулшгүй их. Хөдөөгийн 
иргэд яагаад илүү улстөржиж талцдагийг маш 
товчоор тайлбарлавал, тэнд харьяаллын 
соёл хүчтэй байдаг. Азийн соёлыг бүрдүүлэгч 
олон хүчин зүйлс дотроос нутаг усандаа, 
гэр бүлдээ, нэг нь нөгөөдөө үнэнч байх, нэр 
төрөө эрхэмлэх соёл манайд ч ялгаагүй бий. 
Энэ хүчин зүйлийг хоёр нам УИХ-ын 2020 оны 
томсгосон мажоритар сонгуульд ашиглахдаа 
нэр дэвшигчдээ багцаар нь санал болгох, МАН-
аас 1, АН-аас 1, гурав дахид нь аль нэг намаас 
бонустай байхаар тооцож хуваарилах, 52 
суудлыг хуваагаад авах тооцоотой л ажиллана. 

Н.Баасандамба: Аймгууд улаан, цэнхэр 
гэж хуваагддаг нь зөвхөн өөрийн нутгийн 

улстөрчөө дэмждэг сэтгэхүйтэй холбоотой л 
доо. Улаан аймгийн хүн бол энэ удаа ч улаанаа 
дугуйлна, цэнхэр аймгийнх цэнхрээ л дугуйлна. 
Тэгээд бонусанд нь харж байгаад улаан, цэнхэр 
алийг дугуйлахаа шийднэ л дээ. Алийг ч дугуйлж 
магадгүй хөдөлдөг хэсэг ердөө 20 хувь дотор 
эргэлддэг гэсэн тооцоо байдаг шүү дээ. 

ХОЁР ТОМ НАМЫН НЭР 
ДЭВШИГЧИД ХООРОНДОО ХӨЛӨӨ 

ЖИЙЛЦЭЭД ЭХЭЛБЭЛ ШИНЭ 
СОНГОЛТЫГ ХҮСЭЖ БАЙГАА 
ОЛОН НИЙТИЙН ХУВЬД ТОМ 

БОЛОМЖ. 2008 ОНД НЭГ НАМЫН 
НЭР ДЭВШИГЧИД ХООРОНДОО 
ӨРСӨЛДӨЖ БАЙСАН ШИГ ЗҮЙЛ 

ЭНЭ УДАА ДАВТАГДВАЛ 12 
ЖИЛИЙН ДАРААХ ӨНӨӨГИЙН 

НИЙГЭМ МААНЬ ҮҮНД ЯМАР РЕАКЦ 
ҮЗҮҮЛЭХ БОЛ? 
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Д.Бумдарь: Бид XXI зууны хүмүүс мөртлөө 
иргэдийг оршин суугаа газраар нь хотынх, 

хөдөөгийнх гэж ялгах нь муухай зүйл боловч 
улс төрийн соёлоороо, сонгуульд оролцдог 
хандлагаараа яах аргагүй адилгүй байдаг. Орон 
нутагт хэн үлддэг билээ. Энэ улсын залуус хаана 
байна, нийслэлд байна шүү дээ. Улаанбаатарт 
хүн амын тал нь оршин суудгаас харахад л 
Монголын залуусын дийлэнх нь хотод байгаа 
нь ойлгомжтой болдог. Үүнээс улбаалаад манай-
хан одоо яг л Сицилийн мафи шиг ургийн 
холбоотой улс төрийг орон нутагт түгээгээд 
байна. Тэнд нэр дэвших гэж байгаа хүн цагаан 
сараар очоод эцэг, эхийн ах дүү, төрөл садандаа, 
нутаг усныхандаа “Би танайх, өөрийн хүн шүү. 
Сонгуульд өрсөлдөхөөр ирэхэд дэмжээрэй” гэдэг 
мессеж өгөхөөр бэлэг сэлтээ бариад золгоно. 
Үүгээрээ л сонгуульд ялах боломжтой. Ийм 52 
гишүүнтэй парламент орон нутагт чиглэсэн 
төсөвтэй, бодлого, үйл ажиллагаатай болдог. 
Миний бодлоор, улс төрийн сонгуулийн энэ 
жалга довны харьяаллаас ангижрахын тулд бид 
сонгуулийн тойргийг засаг захиргааны нэгжээр 
биш, хөгжлийн бүсүүдээ тодорхойлоод түүгээр 
нь хуваах хэрэгтэй. Ингэхгүй гэвэл сонгуулийн 
систем холимог болж, УИХ-ын гишүүдийн 
50 хувь мажоритар, 50 хувь хувь тэнцүүлсэн 
пропорциональ системээр сонгогдож байж 
дэвшил гаргах зайлшгүй шаардлага байна. 

Болушка: УИХ-ын 76 гишүүний 24 нийс-
лэлээс сонгогдоно гэдэг бол чамлахааргүй 

том тоо гэж би бодож байна. УИХ-ын Байнгын 
хороо тус бүр 20-иод гишүүнтэйгээр үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг. 50 хувийн ирцээрээ 
10-уулаа хуралдахад 6 гишүүний саналаар 
шийдвэр гарчихдаг. УИХ-д зургаан гишүүн 
ч нэгдэж чадвал маш хүчтэй лобби бүлэг 
болж ажиллаж чадах нь. Тэгэхэээр би үүгээр 
юу хэлэхийг хүсэж байна вэ гэвэл математик 
бодоод том тоогоор л эргүүлээд хаях юм гээд 
байхаар эрсдэлтэй болдог. УИХ-д 3-4 залуу 
улстөрч гарч ирээд хуучцуулдаа шахагдаад 
явж байх тэр үйл явцад итгэл алдарч ерөөсөө 
боломгүй. Одоо нэр дэвшихээр яригдаж байгаа 
хүмүүсийг хараад иргэдийн сонголт тэдгээр 
улстөрчөөс болж хязгаарлагдаж байна гэж 
шүүмжлэх ч шаардлагагүй л дээ. Би нийгмийн 
үзэл санааны чиглэлээр төвлөрч ажилладгийн 
хувьд аль ч намын хэний ч тухай элдвийн юм огт 
ярихгүйгээр цэвэр үнэт зүйлсийг тодруулсаар 
байхад л улстөрчдийн шинж чанар алгуур 
боловч эерэгээр өөрчлөгдөнө гэдэгт итгэдэг. 
Баабар гуайн 90-ээд оноос хийсэн ажлууд  
зөвхөн АН-д нялзаагүй, МАН-д ч шингэсэн шиг 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, олон нийтийн 
санаа бодлыг тодорхойлогчид маань үнэт 
зүйлсийг илэрхийлэн ярьж, бичиж байх юм 
бол нэр дэвшигчдийн ерөнхий шинж чанарт 
нөлөөлж, органик дэвшил заавал гарна. Би 
жишээ нь, энэ удаагийн сонгуулиар сонгогчдын 
60 хувийг эзэлж байгаа 40 хүртэлх насны 
залуучуудад түшиглэн ажиллахыг бодож байна. 
Сонгогчдын 60 хувийг эзэлж байгаа залуучууд 
үнэт зүйлээ илэрхийлэхгүй л байгаа болохоос 
үлдсэн 40 хувьтайгаа харьцуулахад харьцангуй 
дэвшилтэй сонголтыг хийнэ гэж харагддаг. 

Муу нэргүй, цэвэр хүмүүсийг намууд 

дэвшүүлж иргэдийн саналыг авах гэж 
хичээх нь ирэх сонгуулиар зайлшгүй болох 
л үйл явдал. Гэтэл тэр “гоё” нэр дэвшилтээр 
халхавч хийсний ард нөгөө л намууд байж 
таарна. Өнөөдөр МАН, АН-ын залуучуудын 
байгууллагууд гэхэд л орчин цагийнхаа үнэт 
зүйл юу вэ гэдгийг ч судлаагүй, тиймээс 
өөрсдийнхөө үеийг төлөөлөн мөрийн 
хөтөлбөрт боловсруулах санаа оноогооо 
ч тодорхойлоогүй бахь байдгаараа сууж 
байна. Ийм байхад нам нь нэр дэвшигчдээс 
хандив авахгүйгээ зарлалаа гээд, ямар ч 
сайхан “шаркууд” улс төрийн сонгуульд 
өрсөлдлөө гээд бодит үр дүн нь өмнөхөөс 
ялгарахуйц гарах болов уу?  

Болушка: Би энэ тал дээр хатуу итгэл 
үнэмшилтэй байж мэдэх юм шүү. Олон 

нийтийн эрэлт хүлээлт хэр хүчтэй байхаас 
шууд хамаараад намууд нийлүүлэлт буюу нэр 
дэвшигчдээ оруулж ирэхээс аргагүй. НАМЗХ, 
АЗХ реформ хийхгүй байна гэдэг бол шинэчлэх 
шаардлага тэдэнд мэдрэгдэхгүй байна л гэсэн 
үг. У.Хүрэлсүх 2017 оны арваннэгдүгээр сард 
Ерөнхий сайд болж засгаа авснаас хойш олон 
нийтийн сул талыг ашиглаад сэтгэлийг нь 
хөдөлгөх тоглолт хийж рейтингээ барьсхийгээд 
ирлээ шүү дээ. Анх амалсан шударга ёс, сахилга 
хариуцлага нь бодитой хэрэгжихгүй болохоор 
нийгмийн тодорхой хүрээнд түүний рейтинг 
уначихаад байгаа шүү дээ. Энэ тохиолдолд өнгөн 
хэсэгтээ ч болов зан чанар, дүр төрхөө өөрчлөх 
ёстой болно. Тэгэхээр бид эрх баригчдын хувьд 
ард түмнээ хуурах тоглолтоо солих хэмжээний л 
хүчтэй эрэлт үүсгэж байх шиг. 

Д.Бумдарь: Үнэт зүйл гээд ярихаар 
монголчууд бид хэн юм бэ, итгэл үнэмшил 

минь юу юм, Азидаа гэхэд л бидний ондоошил... 
гэхээр юмгүй болчихоод байдаг. Хэт либертари 
үзэлтэй, өндөр боловсрол эзэмшчихсэн, энд 

улс төр ямар байхыг үл тоогоод дэлхийн хаана 
ч очоод ажил амьдралаа аваад явчихаж чадна 
гэх хандлагаар тэжээгдчихсэн залуу монголчууд 
цөөн ч гэсэн бий болчихож. Тэдгээр залуусын 
хувьд НАМЗХ, АЗХ бол дутуугаа гүйцээх гэсэн 
хүмүүсийн л очдог газар мэт харагддаг. Бид 
хэн юм, юу хүсэж, хэрхэн урагшилж, хааш явах 
юм, үнэт зүйл маань юу билээ гэдгээ тодорхой 
болгочихвол хөгжлийн загвараа олно. 
Өнөөдрийн замаар бол 10 жилийн дараа ч яг 
бидэн шиг улсууд  яг ингээд яриад сууж л байна, 
юу ч өөрчлөгдөхгүй.

Н.Баасандамба: Тэр цөөн хэсгийг чинь 
л харин битгий амиа бодооч, дуугараач, 

нэгдээд нийгмийнхээ улс төрийн амьдралд 
идэвхтэй оролцооч гээд байгаа шүү дээ. 

Болушка: Өөр оронд сурч боловсроод, 
ажиллаж амьдарч байгаад эх орондоо 

ирсэн хүмүүст Монгол маань хүчтэй соёлтой, 
онцлогтой улс үндэстэн юм байна гэх бодол 
төрдөг болов уу гэж би хардаг. Бид одоо 
сонгууль, ардчилсан тогтолцоо, хүний эрх гэх мэт 
зүйлсийг ярихдаа Монголын гэх ондоошилтой 
хүний эрх гэдэг зүйл огт байдаггүйг ойлгох 
ёстой. Бидний хөгжиж ирсэн тогтолцоо өөрөө 
онцлог замналаас хамааралтай, манай Монгол 
бол ер нь нэн сонирхолтой нийгэм шүү дээ. 
Европтой харьцуулахад феодалын системээр 
орж үзээгүй, их гүрний ой санамжтай, тэгснээ 
коммунист, залгуулаад өнгөрсөн 30 жилийнхээ 
явдлыг бид мэдэж байна. Бид өөрсдийн ийм 
онцлог нийгэмдээ дэлхий дахины хөгжүүлж 
ирсэн сэтгэлгээний өв соёлыг шингээсэн хүний 
эрх, эрх чөлөөний ойлголтыг оруулж ирэхдээ 
“Монголын онцлогтой, монгол ондоошилтой” 
гэх галзуу солиотой тодорхойлолт өгмөөргүй, 
монгол маягийн болгож хөтөлмөөргүй байгаа 
юм. Тиймээс улстөрчдийн шинэ эрэлтийг үүсгэн, 
өөртөө тээн төрж гарч ирж байгаа дараачийн 
үедээ би лав итгэл үнэмшилтэй бөгөөд тайван 
ханддаг. Ийм үеийнхэн улс төрд оролцоод 
ирэхээр улс төрийн намуудын нийлүүлэлтэд 
нөлөөлөх нь гарцаагүй.

-Улс төрийн нам төрийн эрхийн төлөө явдаг 
юм хойно тэд нийгэмд ямар эрэлт үүсэхийг 
хүлээхгүйгээр өмнө нь гарч манлайлсан 
алсын хараатай, хариуцлагатай алхмуудыг 
хийгээсэй гэж хүлээх нь гэнэн хэрэг болох 
уу?

Д.Бумдарь: Онолоор бол улс төрийн 
нам сонгуульд нэр дэвшүүлнэ гэдэг маань 

бодлогын түвшинд бэлтгэгдсэн боловсон 
хүчнүүд дотроос мерит зарчмаар бүх талаараа 
шигшигдсэн шилмэл хүмүүсийг явуулах ёстой. 
Гэтэл санхүүгийн дэмжлэгтэй, нам доторх 
фракцад харьяалагддаг байхад л нэр дэвших 
боломжийг өгөөд байгааг бид хардаг. Амьдрал 
дээр батлагдсан улстөрчийн гурван шинж 
гэнэ ээ, огт өвддөггүй, дуусдаггүй мөнгөтэй, 
хэзээ ч уучлалт гуйдаггүй гэж. Эдгээр шинжийг 
хангасан, намын төлөө бол худлаа ярьж, хулгай 
хийгээд ч хамаагүй увайгүй зүтгэж чадах хүн 
Монголын улс төрд “тэнцэнэ”. 

БИ ЛАВ 2020 ОНЫ СОНГУУЛЬ 
БИДНИЙ ҮЗСЭН, ХАРСАН, ХИЙСЭН 

ХАМГИЙН МУУ, БАЛИАР НЬ 
БАЙГААСАЙ ГЭЖ ХҮСЭЖ БАЙНА. 
ТЭГЭЭД ӨВДӨНӨ, ӨВДӨХӨӨРӨӨ 

БАЙГАЛИЙН ХУУЛИАРАА ДАРХЛАА 
СУУДАГ ШИГ ЗҮЙЛ БОЛОХЫГ Л 

ХҮЛЭЭЖ БАЙНА.

Батдоржийн ЭНХЦЭЦЭГ

СОНГУУЛЬ
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Н.Баасандамба: Алсыг харсан хариуц-
лагатай  алхмууд, тэр дундаа ёс зүйт нэр 

дэвшигчдийг хүсэх нь гэнэн талдаа л хүлээлт 
болж таарах нь. Ойрхны жишээгээ л татъя. 
2016 онд МАН ялаад Мэргэжлийн Засгийн 
газар байгуулна гэчхээд бүрэлдэхүүнээ зарлатал 
дандаа хөшигний ард хийсэн тохироотой 
хүмүүсээр бүрдүүлчихсэн шүү дээ. Яг л тийм 
тохироо 2020 оны сонгуульд нэр дэвшүүлэхэд 
давтагдана гэж харж байна. АН гэхэд л мөнгөний 
босго тавьж байгаагаа зоригтойгоор зөвтгөж 
байна. Тэгэхээр ямар тооцоолол, ямар зарчмаар 
дараагийн УИХ бүрэлдэхийг хэрсүү сонгогчид 
маань ялгаж салгаж чадах уу, үгүй юү.

Болушка: Нэр дэвшигч гээд хүн л яриад 
байна л даа. Гэтэл систем үү, хүн үү гэдэг 

чинь асуудал. Хүн системээ бүтээгээд өөрөө 
системийнхээ дүрмээр амьдардаг. Ийм л өгөө, 
аваатай зүйл. Сайн хүн муу системд ороод муу 
болох, муу хүн сайн системд ороод сайн байхаас 
аргагүй байдалд шахагдахын аль нь ч байдаг. 
Тэгэхээр бид сайн хүн хүлээх ёстой юм уу, эсвэл 
ямар ч хүнийг шахаж чаддаг сайн системийг, 
дүрмийг зохиох ёстой юм уу? Арван жилийн 
өмнөхтэйгөө харьцуулах юм бол өнөөдөр 
улстөрч хулгай хийхэд хэцүү болсон. Энэ бол 
нийгмийн систем маань тодорхой хэмжээнд 
сайжирсны үр дүн, үүнийгээ дагаад улстөрчид 
нь бага боловч өөрчлөгдөж байгаагийн илрэл 
шүү дээ. Хүн, систем хоёрын өгөө, аваа л юм. 

Ч.Лодойсамбуу: Ямар ч ялгаагүй, юу ч 
өөрчлөгдөхгүй байдаг л тэнэг сонгууль 

болно. Юу хүлээх гэж. Хоёр намын мөрийн 
хөтөлбөрт анхаарч ойлгох ялгаа ч байхгүй. 
Нэр дэвшигчид ч гэж дээ, тэд чинь зүгээр л 
нэр, мөрийн хөтөлбөр, хэлэх үг, мессежийг нь 
бэлтгээд тавьчихсан текст шүү дээ. Би лав 2020 
оны сонгууль бидний үзсэн, харсан, хийсэн 
хамгийн муу, балиар нь байгаасай гэж хүсэж 
байна. Тэгээд өвдөнө, өвдөхөөрөө байгалийн 
хуулиараа дархлаа суудаг шиг зүйл болохыг л 
хүлээж байна.

Болушка: Ёроолын онол хүнлэг бусаас гарч 
ирдгийг бид бүгдээрээ мэдэж байгаа. Бид 

ирээдүйд алдагдах боломжийг тооцохгүй бол 
болохгүй л дээ. Юунаасаа ч өшөө авах гэсэн юм, 
ингэж эсрэгээр нь батлах гэсэн оролдлого чухам 
юунд хүрэх гэж. Дэлхийн түүхэнд бүр устаад үгүй 
болчихсон улс үндэстнүүд бий шүү дээ. 

Ч.Лодойсамбуу: Ёроолд нь аваачих нь 
тэнэглэл байж болно. Тэгвэл үүнээс өөрөөр, 

шинжлэх ухаанчаар, хүнлэгээр, цаг хугацааг 
зориулаад шийдэхэд гарах хохирол нь дэндүү 
их биш биз. Сармагчин  хүн болсон түүх өөрөө 
байгалийн жам ёс бөгөөд огтоос хүнлэг зүйл 
биш. Одоо тэгээд байгалийн жам ёсны эсрэг 
зогсоод амжилтад хүрэхгүй. Юмыг цул цулаар нь 
авч үзэх биш, тус бүрээр нь жигнэх шаардлага 
гарч ирээд байна. Жигнэж үзэхийн тулд унагаж 
ёроолд нь аваачиж байж л ойлгогдоно. 

Д.Бумдарь: Хүн ер нь төөрөлддөг зүйлсээ 
байгалийн жам ёс гэж харах гээд байдаг. Гэтэл 

бид нийгмийн бүтээгдэхүүн, нийгэм дотроо 
өөрсдийн соёлуудыг бүтээсэн гэдгээ мартаж 

болохгүй. Нийгмийн соёл, нийтийн боловсрол, 
зан заншил, дүрэм журам яаж бий болсныг эргэн 
харах юм бол зовлон бэрхшээлийг шийдэх арга 
замаа заавал байгалийн жам ёсонд даатгах 
шаардлагагүй болно. 

Ч.Лодойсамбуу: Дэлхий дээрх онолууд, 
өрнийн нийгэм журам гэдэг манайтай 

харьцуулахад хэдэн мянган жилийн зовлон 
жаргал, хувьсгал, дайн тэмцлийн салхи 
шуурганд үүссэн билээ. Манай нэрт хуульч 
Б.Чимид гуай “Байгалийн жам ёсноос гажсан 
хууль амьдралд хэрэгждэггүй” гэж хэлсэн байдаг 
шүү дээ. Миний хувьд нийгмийн эд эс, харилцаа 
бүхнийг байгалийн жам ёсных гэж харчих гээд 
байдаг юм. 

-Өнгөрсөн дөрвөн жилд энэ парламентын 
гишүү дээс урьд хожид үзээгүй ёс зүйн 
алдаанууд илрэв гэхчлэн өнөөгийн сонгогч-
дын сонгол тод нөлөөлөхүйц олон үйл 
явдал гарлаа шүү дээ. Хүн бол байга лийн, 
нийг мийн, бас сэтгэлийн амьтан учраас 
улс төрийн ээлжит сонгуулийн өмнө ирээд 
байгаа монголчуудын санаа бодлыг тоймлох 
гээд оролдъё.

Ч.Лодойсамбуу: Сонгуулиас юу хүсэж 
байгаагаа мэдэх хүн их цөөн байх шиг. 

Одоогийн улстөрчдийг хэтэрхий сайн таниад, 
ойлгоод хэрсүүжих тусмаа саналаа өгөхгүй 
болох аюултай ч байж магадгүй. Ирэх сараас 
“Хэрсүүжүүлэх аян” гэж явуулах санаа байна. Ер 
нь залуучууд маань нэр дэвшигчээс юу хүсдэг 
юм. Асуугаад үзье л дээ. Байшин барилга, сагсны 

талбай, эсвэл шийдэл хүсдэг, хүлээдэг юм болов 
уу. Өөрийнхөө юу хүсэн хүлээж байгаагаа мэддэг 
сонгогчдод намууд юу санал болгохыг бас харъя 
л даа. Бид ялбал ийм Засгийн газар байгуулна 
гээд бүтэц, бүрэлдэхүүнээ, ямар реформ хийхээ, 
хүндрэлүүдээс гаргах шийдлүүдээ сонгуулийн 
өмнө тодорхой зарлаж чадах нам, эвсэл ер нь 
байх нь уу. Сонгогч хэрсүү байхад намууд нөгөө 
л улиг болсон шийдэл, улиг болсон хүмүүсээ 
дэвшүүлээд байх юм бол саналаа өгөхгүй шүү 
дээ. Сонгогчид хэрсүүжиж, өөр цаг үе ирвэл 
намууд арай өөр түвшний хүмүүсийг нэр 
дэвшүүлэх байх. Тэр цагт бол иргэд саналаа 
өгнө л дөө. 

Д.Бумдарь: Санал 50 хувьд хүрэх хуулийн 
заалтын төлөө СЕХ явна. Ирэх сонгуулиар 

магадгүй 10 мянгын нэгж тараагаад ч гэсэн 
50 хувьд хүргэхээр ажиллаж л таарна л даа. 
Хөдөөгийн 52 бол ах дүү амраг саднаараа, ураг 
төрлөөрөө гараад л ирнэ. Харин хотын 24 бол 
ёстой жинхэнэ өрсөлдөөнд үйлээ үзэж сонгуульд 
ялж гарч ирнэ. 

Н.Баасандамба: 2020 оны сонгуулиар 
сошиалаар замбараагүй байдал үүсэх 

магадлалтай. Сонгуулийн үр дүнг урьдчилж 
зарлахыг хориглосон заалт хэрэгтэй. Түүнчлэн 
сонгуулийн цахим тооллогын машин байхад бүх 
саналыг гараар тоолно гэж хууль хэлэлцэх үед 
зарим гишүүн ярьж байсан нь утгагүй. 

-Ингэхэд 2020 оны сонгуулиар сайн зүйл 
болох юм уу?

Д.Бумдарь: Энэ сонгууль чинь яавал 
өөрчлөхгүй хэвээр нь байлгах вэ гэдэг 

хуультайгаа, технологитойгоо бэлтгэгдчихлээ 
шүү дээ. Арай бага идэж уудаг нь УИХ-д орж 
ирээсэй гэж харах л үлдсэн. 

Ч.Лодойсамбуу: Минийхээр бол, ямар 
нэг итгэж найдах сайн зүйл болохооргүй 

нөхцөлд хэвлэл мэдээллийнхэн эвлэлдээд 
улстөрчдийн ухуулга сурталчилгаа бүрийг 
бүтэлгүйтүүлээд л байх хэрэгтэй. Аль мууг нь 
үзье л дээ. Мууг нь үзнэ гэдэг чинь мууг нь үзнэ 
гэсэн үг биш шүү дээ, олон нийтэд муу муухайг 
нь харуулж, бүр унагахыг хэлж байгаа юм. 
Залуучууд улстөрчдийн хэн бэ гэдгийг харж, 
балай, тэнэгийг нь элэглэн шоолж эхлэх ёстой 
байхгүй юу.

-Тэгэхээр яриагаа эргээд харахаар хууль 
нь ухарсан, намууд нөгөө л хүмүүсээ 
дэвшүүлнэ, яагаад гэвэл тэд нартаа 
зориулаад хуулиа хийчихсэн. Дараагийн 76 
өмнөхөөс дээрдэхгүй, тиймээс бүр адагт нь, 
ёроолд нь унаж үзэцгээе л гэж байна шүү 
дээ, бид нар. Хүмүүс ирэх сонгуульд оролцох 
хэрэг байгаа, эсэхдээ ч эргэлзэж болно. Энэ 
нөхцөлд хэвлэл мэдээллийн үүднээс юу гэж 
хэлэх вэ?

Ч.Лодойсамбуу: Би бол сонгуулийн насны 
залуучууддаа уриалмааар байдаг юм. Нэгэнт 

ийм муудаа хүрчихсэн юм чинь хэдүүлээ 

АМЬДРАЛ ДЭЭР БАТЛАГДСАН 
УЛСТӨРЧИЙН ГУРВАН ШИНЖ ГЭНЭ 
ЭЭ, ОГТ ӨВДДӨГГҮЙ, ДУУСДАГГҮЙ 

МӨНГӨТЭЙ, ХЭЗЭЭ Ч УУЧЛАЛТ 
ГУЙДАГГҮЙ ГЭЖ. ЭДГЭЭР ШИНЖИЙГ 

ХАНГАСАН, НАМЫН ТӨЛӨӨ БОЛ 
ХУДЛАА ЯРЬЖ, ХУЛГАЙ ХИЙГЭЭД 

Ч ХАМААГҮЙ УВАЙГҮЙ ЗҮТГЭЖ 
ЧАДАХ ХҮН МОНГОЛЫН УЛС ТӨРД 

“ТЭНЦЭНЭ".
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бүр огт зурагтаар гараагүй, хэний ч танихгүй 
хүмүүсийг саналын хуудсаас олж дугуйлъя. 
Залуучууд бүгд саналаа өгвөл хуй салхи үүсгэж 
чадна. Одоо наадуул чинь хамаг мөнгөө үрж 
л байна биз, хэдүүлээ сахилгагүйтээд тэс өөр 
хүмүүст саналаа өгчихье. Энэ муухай туршилт. 
Гэхдээ яагаад болохгүй гэж, ямар нэгэн зүйл 
ойлгоно, залуучууд оролцож байна гэдэгт чинь 
хаана хаанаа анхаарал тавина. Ямар үр дүн 
гарахаасаа үл хамааран 18 настайгаасаа эхлэн 
залуучууд иргэнийхээ хувьд дараа дараагийн 
улс төрийн сонгуульд анхаарч эхэлнэ.  

Д.Бумдарь: Наадах чинь онолын хувьд 
батлагддаг. Олон хүн дотроос чаддагийг нь 
сонгоё гэж хүмүүс зүтгэдэг гэж байгаа юм. 

Тэгвэл юу ч чаддаггүйг нь сонгоод үзэх л ёстой. 
Юу ч хийж чадахаас сийхгүй улс орныг баллаад 
хаячихдагийг нь аятайхан ярьчихдагаар нь ч 
юм уу хүмүүс таалаад сонгоод байдаг. Эсрэгээрээ 
юу ч ярьдаггүй, хийж үзээгүй ноомой нэгнийг 
сонгох нь дээр байх магадлалтай. 

Н.Баасандамба: Миний бодлоор, УИХ-ын 
2008 оны сонгуулиас хойш гурван сонгуульд 
оролцсон хүмүүсийн дунд залуус ч байна, 

ахмадууд ч бий. Энэ хүмүүс сонгуулийн 
хугацаанд асар их мэдээллээр нүдүүлж байгаад л 
санал хураах өдөр кабиндаа ороод эрхээ эдэлж 
хуудсан дээр нэрс дугуйлчхаад гараад ирдэг. 
Одоо нэг зогсоц хийж эргэцүүлэх цаг ирсэн 
байна аа. 2020 оны сонгуульдаа оролцохын 
өмнө өнгөрсөн хугацаанд би яаж сонголтоо 
хийдэг байсан юм бэ, хэн нэгний үгэнд автсан 
уу, дэмждэг намынх л бол хэн хамаагүй 
дугуйлчихсан уу, тэгээд үр дүн нь юу байв 
гэдгийг бодох хэрэгтэй юм шиг. Бид нар нүдүүлж 
нүдүүлж сонголтоо хийчхээд маргаашаас нь төр 
засгаа хараагаад эхэлдэг. Одоо өөрсдөө нэг 
тунгаах хэрэгтэй.

-Нам намаар нь ээлжилж сонгодог үзэгдэл 
чинь тунгааж үзээд, горьдож үзээд л төрийн 
эрхээ өгөөд байсных болов уу. Энэ бол 
сонголтоо эрэгцүүлж боддогийн нэг хэлбэр 
гэж бодож байна.

Д.Бумдарь: Намуудыг ээлжилж сонгодог 
чинь мажоритар тогтолцооны парадокс л 

даа. Засгийн газар муу дараа нь өөр сонголт. 
Энэ бол батлагдчихсан хууль. Улс төрийн сэтгэл 
судлалын талаас хүний ой санамж гурван сарын 
хугацаатай байдаг. Тэгэхээр энэ сонгуулийн 
жилд л утааг буурууллаа. Одоо санал хураах өдөр 
ойртох үед хадгалж байсан төлөвлөгөөнүүдээ 
гаргаж ирж ажил хийгээд байгаа зорилго 
нь ердөө сонгогчдын ой санамжид үлдэх л 
зорилготой. 

Ч.Лодойсамбуу: Залуу сонгогчдыг 
оролцуулж байж л хэн сонгогдох нь 

тооцоотойгоо хуульчлагдсан сонгууль 
жаахан ч гэсэн өөрчлөгдөнө. Маргаашийг 
сайхан болгоё гэвэл залуучуудын оролцоо 
зайлшгүй. Залуучууд анхаарлыг нь татсан 
зүйлд бөөнөөрөө хуйларч гүйдэг тэр чанарыг 
нь хөдөлгөж, сонгуульд оролцуулах нь бидэнд 
хэрэгтэй. 

Н.Баасандамба: Хуульд “цагаан сонголт” 
гэдэг юм батлагдчихсан байхгүй юу. Өмнө нь 

тэр талын ойлголт хүмүүст төдийлөн байгаагүй. 
Залуучуудыг энэ удаа зүгээр л сахилгагүйт гэж 
байгаа бол УИХ-ын сонгуульд жаахан түвэгтэй ч 
цагаан сонгуульд уриалах арга бий шүү дээ.  

Д.Бумдарь: Их хурлын сонгуульд “цагаан 
сонголт” түвэгтэй л дээ. Хэнийг сонгох 

нь хамаагүй, залуучууд оролцвол өндөр 
ирц бүрддэг, үр дүнд хүрдэг юм байна гэдэг 
нөлөөллийг гаргаж ирж чадвал хамгийн сайн. 

Н.Баасандамба: Цаг хугацааны мөчлөгийг 
харахад нэг давхцал ажиглагдаж болно. 2008 

онд одоогийн системээр явуулсан сонгуулийн 
дүнд хүчний харьцаа их ойрхон гарч ирсэн шүү 
дээ. Тэгвэл 2020 онд бас л хоёуланд нь өгчихье 
гэдэг юм явна. Сонгогчдын зан төлөв өөрөө 
тийм байдаг.

Д.Бумдарь: Томсгосон мажоритар 
системийн сонгуулийн дүнд эвслийн Засгийн 

газар л байгуулагддаг зүй тогтлоороо л болно 
шүү дээ.  

Ч.Лодойсамбуу: “Гуя дагаж хүзүү” гэдэг л 
болно.

Н.Баасандамба: Тэгэхээр хоёр том намын 
хувьд муудлаа гэхэд эрх мэдлийн үзүүрээс 

атгах тооцоотой л сонгууль. 

-Монголын сонгууль дэлхий нийтийн зүй 
тогтолтой хэр хамаарч байгаа бол. 2020 онд 
дэлхийн олон оронд сонгууль болно. Энэ 
бүхэн Монголд хэр нөлөөтэй вэ?

Ч.Лодойсамбуу: Дэлхийтэй хамааралтай 
байх үйл явц одоо л эхэлж байх шиг. 

Энгийн жишээгээр ярихад соёл, амьдралын 
хэв маяг, зан заншлын хувьд улс үндэстнүүд 
даяаршиж байна. Дэлхийн хүмүүсийн олонх 
сонирхлоороо нэгдээд ирэхээр хандах зүг нь 
ижилсээд ирж байгаа юм. Одоо Монголын 
залуучууд Монголоо барагтайхан мэдэх ч Зүүн 
Азийн, Европын орнуудын залуучуудын мэддэг, 
сонирхдог зүйлсийг мэдээд, хэрэглэдэг юмыг 
нь адилхан хэрэглээд явж байна .Тэртээ тэргүй 
нэг зүг рүү харж байгаа учраас энэ нэг хүсэл 
сонирхол дээр эдийн засаг, улс төр нь тогтож 
байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ сонгуулийн үе шат, 
үр дүнд нөлөөлдөг үе рүү бид ч бас явна. Одоо 
нөгөө 18-тай залуучууд чинь сонгуульд бүрэн 
оролцоод ирвэл яг дэлхийтэй ижилхэн болоод 
зураглахад их амар болно л доо.

-Гол нь бид Унгар, Чех, Филиппин шиг 
ардчилалд цөхөрч буй улсуудтай ижилсээд 
байх шиг. Эсвэл бүгдээрээ нэг их ялгаагүй 
байна уу?

Н.Баасандамба: Сонголтын хувьд ижилхэн 
зүйл байхгүй. Учир нь, манайх эрс шийдмэг 

сонголт хийж чадаж байгаагүй. Франц гэхэд 
жишээ нь маш богино хугацаанд эрс сонголт 
хийж залуухан Ерөнхийлөгчтэй боллоо. Манайх 
1996 онд л нэг эрс сонголт хийсэн гэж хэлж 
болно. Тэрнээс өөр цочир эргэлтийн сонгууль 
үгүй шүү дээ. 

Д.Бумдарь: Азийн бусад орны ард иргэдээс 
ялгарах монголчуудын улс төрийн шийдвэр 

гаргалт сэдвээр бид сэтгэлзүйн нөлөөллийн 
судалгаа өнгөрсөн жил хийсэн юм. Энэ 
судалгааны дүнд жишээ нь, япончууд улс төрийн 
шийдвэр гаргахдаа бүлгээрээ явдаг, хамтдаа 
шийдвэр гаргаж түүнийгээ хамтдаа хэрэгжүүлж 
чаддаг нь тогтоогдсон. Гэтэл монголчууд 
шийдвэр гаргаж чаддаггүй, эрс шийдвэр 
гаргахаас айдаг, бас хариуцлага хүлээнэ 
гэхээс эмээдэг, улс төрийн шийдвэр гаргахдаа 
өөрийгөө хамгаалаад аль ч үгүй дуусдаг гэсэн 
дүгнэлт гарсан. Өнөөдөр бидэнд ямар нэг дайсан 
байхгүй учраас эрс шийдвэр гарахгүй. Тиймээс 
олон улсад болж байгаа шиг хэт эрс сонгууль 
ерөөсөө хийгдэхгүй л гэсэн үг. Би хувьдаа нэг 
зүйлд баярлах ёстой гэж боддог нь дэлхийн улс 
төрийн газрын зурагт улаанаар тэмдэглэгддэг 
Орос, Хятадын дунд оршдог Монгол Улсыг 
дэлхийн томоохон гүрнүүд цэнхэр өнгөтэй буюу 
ардчилсан байлгахыг хүсдэг. Манайх цэнхэр 
байх албагүй ч цэнхэртүүлэх олон улсын лобби 
бүлгүүд байна. Түүнээс биш үндсэрхэг үзэл ч юм 
уу, экстрим түвшний зүйл манайд байхгүй гэж 
харж байгаа. 

АЛСЫГ ХАРСАН ХАРИУЦЛАГАТАЙ 
АЛХМУУД, ТЭР ДУНДАА ЁС ЗҮЙТ 
НЭР ДЭВШИГЧДИЙГ ХҮСЭХ НЬ 

ГЭНЭН ТАЛДАА Л ХҮЛЭЭЛТ 
БОЛЖ ТААРАХ НЬ. 2016 ОНД МАН 
ЯЛААД МЭРГЭЖЛИЙН ЗАСГИЙН 
ГАЗАР БАЙГУУЛНА ГЭЧИХЭЭД 
БҮРЭЛДЭХҮҮНЭЭ ЗАРЛАТАЛ 

ДАНДАА ХӨШИГНИЙ АРД ХИЙСЭН 
ТОХИРООТОЙ ХҮМҮҮСЭЭР 

БҮРДҮҮЛЧИХСЭН. ЯГ Л ТИЙМ 
ТОХИРОО 2020 ОНЫ СОНГУУЛЬД 

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХЭД ДАВТАГДАНА 
ГЭЖ ХАРЖ БАЙНА. 

Батдоржийн ЭНХЦЭЦЭГ

СОНГУУЛЬ
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рдчилал гэдэг тоглоом тоглоод бид 
30 жил болжээ. Эргээд харахад энэ 
системд байдаг олон муу хөзрийг гартаа 
атгачихаад сууж байна. Нэг мэдэхнээ 

ухаалаг менежерүүд биш овжин улстөрчид мөнгө 
хийдэг тогтолцоог бид бүтээжээ. Тиймээс улс төр 
хамгийн ашигтай бизнес, авлига нь ашигтай 
байрлалд суух зүй ёсны зардал болж хувирсан.

Эдийн засгаа бүрэн ардчилж чадаагүй, түүнийгээ 
бүхэлд нь улстөрчдийн барьцаанд тавьж, сонгууль 
болохоор эдийн засгаа хүссэнээрээ самарч явдаг 
дүр зураг бий болсон. Гэвч хөгжмийн утсыг эцэс 
төгсгөлгүй чангалах боломжгүй, нэг л өдөр дуу 
шуутай тасарна. 

Ингэж тасарч магадгүй нэг мөчлөг бол 2020 

он. Хэрэв бидний явж буй замыг тэмээн жинтэй 
зүйрлэвэл олонх тэмээний ачаа хэтэрхий нэг тал 
руугаа хэлбийж, хэзээ мөдгүй унахад ойртжээ. 
Экспортоо аваад үзвэл зэс, нүүрс гэсэн хоёрхон 
таваараар экспортынхоо 85 хувийг бүрдүүлж 
байна. Эдгээрийн үнэ буурвал ачаа хөнтөрч 
бидний орлогын үүд нарийсна. Санхүүгийн зах 
зээлээ аваад үзвэл банк гэсэн ганцхан сектор 
нийт зах зээлийн 90 орчим хувийг бүрдүүлж 
байна. Хэрэв нэг том банк дампуурвал бас л ачаа 
хөнтөрнө. Ийнхүү олон тэмээний ачаа хэлтийсэн 
учраас өнөөдөр “реформ” гэх үг хаа сайгүй 
моодонд ороод байна.

Нэг үгээр 2020 он гэх давааг давахад хэтэрхий 
олон саад, эрсдэл Монгол Улсыг хүлээж байгаа. 

АЧААГАА ХӨНТРӨХ ВИЙ
А
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Эдгээрээс бидний өөрсдөө санаатай бий 
болгосон нь цөөнгүй. Тэгвэл ойрын хугацаандаа 
эдгээр эрсдэлтэй хэрхэн нүүр тулж, гартаа 
байгаа муу хөзрүүдээ хэрхэн сайжруулж болох 
талаар ярилцъя.

ТЭНГЭР МУУХАЙРАХ НЬ
Дэлхийн зах зээлийн тухайд ирээдүйн 
эрсдэлүүдээс болгоомжилсон, хүлээсэн өнгө 
аяс олон улсын байгууллагуудын прогноз, улс 
орны тэргүүнүүдийн ярианд давамгайлж байна. 
Энэ бүхний гол шалтгаан нь Америк, Хятадын 
худалдааны сөргөлдөөн болж олон зүйлийг 
тодорхойгүй болгож орхив. Үүнээс үүдээд 
экспорт, хөрөнгө оруулалтад итгэлтэй сайхан 
шийдвэрүүд гарахаа больж, эдийн засагт идэвх 
улам саарсаар байгааг Дэлхийн банк болон 
Азийн хөгжлийн банк 2019 оны намар гаргасан 
тайландаа дурджээ. 

Дэлхийн банкны тооцоолсноор, Зүүн Ази, 
Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн 
өсөлт 2020 онд 5.7 хувь болж саарах бөгөөд бүс 
нутгийн ихэнх оронд экспорт, аж үйлдвэрийн 
идэвхжил буурахаар байна. Энэ нөхцөлд улс 
орнууд төсөв, мөнгөний бодлогоор эдийн 
засгаа дэмжиж, ингэхдээ төсөв болон өрийн 
удирдлагыг байнга хараандаа байлгах нь зүйтэй 
гэсэн зөвлөмжийг тус байгууллагаас өгсөн. 

Тэгэхээр Хятадын эдийн засгийн удаашрал 
манай улсын экспортод гарцаагүй нөлөөлнө. 
Монголын эдийн засаг нь түүхий эдийн 
салбараасаа хамааралтай, түүхий эдийн 
салбар нь гадны сөрөг хүчин зүйлст хэтэрхий 
мэдрэмтгий хэвээр байгаа. Дээр нь саяхан 
Хятадын Ухань хотоос дэгдсэн короновирус 
цаашдаа тус улсын эдийн засагт сөрөг үр дагавар 
авчрах магадлал их байна. Уг нийтлэл хэвлэгдэх 
өдөр хэдийнэ нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн байх 
болов уу.

Олон улсын олонх судалгааны байгууллагын 
тооцоолсноор, ирээдүйд нүүрсний үнэ буурна. 
Ийм нөхцөлд экспортын орлогынхоо багагүй 
хэсгийг нүүрсээ зарж бүрдүүлдэг Монгол Улсын 
хувьд энэ түүхий эд найдвартай орлогын эх 
үүсвэр биш. Үүнээс гадна нүүрсний экспортын 
чиглэлд өрсөлдөөн ширүүсч байгаа. ОХУ-ын 
байгалийн хийн экспорт багасч байгаатай 
холбоотой тус улс экспортын шинэ гарцууд 
нээх, байгаа гарцаа өргөтгөх алхмууд хийж 
дорно зүгийн “фронтод” бодлогын хүч хаяж 
байна. Жишээ нь, хойд хөрш маань Ази, Номхон 
далайн орнууд руу, тэр тусмаа Энэтхэг, Хятадад 
экспортлох нүүрсний хэмжээгээ нэмэгдүүлж 
байгаа нь авто замаар нүүрсээ тээвэрлэж 
гаргадаг манай улсын сул талыг улам ихэсгэх 

төлөвтэй. Тус бүсийн орнууд руу Оросоос 
экспортолсон нүүрсний хэмжээ 2001 онд 41.5 
сая тонн байсан бол 2018 онд 199.5 сая тонн 
болж өссөн тухай “Коммерсанть” сонинд бичжээ. 

Зэсийн хувьд 2020 онд 5700 ам.долларын 
үнэтэй байна гэж S&P таамаглаж байгаа бол 
Ройтерс 6050 гэсэн тоо хэлж байна. Харин УИХ 
6130 ам.доллар байна гэж төсөвтөө суулгасан.

Ийнхүү дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдал, 

Монголын экспортын гол түүхий эдүүдийн 
төлөвийг харахад маргааш сайхан өдөр болно 
гэсэн найдлага төрөхгүй байна. 

“MONGOLIAN ROULETTE”
“Русская рулетка” хэмээх тоглоомонд гар бууны 
хүхээгэнд нэг, эсвэл хэд хэдэн сум хийж, гэхдээ 
хүхээний зарим тасалгааг сумгүй үлдээгээд 
тоглогчид аль тасалгаа сумгүй байгааг мэдэхгүй 
болтол хүхээгээ эргүүлдэг. Дараа нь тоглогчид 
ээлж дараагаар толгойдоо бууг тулган гох дарж, 
сумтай тасалгаан дээр гох дарсан нь үхнэ. 

Энэ тоглоомтой төстэй үйл явц манай улсын 
эдийн засагт, ялангуяа сонгуулийн өмнөх жилд 
ихэсдэг. Эрх баригчид хэд хэдэн популист 
амлалтаар буугаа цэнэглэж тэдгээр нь голдуу 
төгрөгийн ханш, инфляц зэргийг очиж онодог. 
2020 оны парламентын сонгууль угтсан хамгийн 
эхний популист сум нь энэ оны төсөв байв. 
Төсвийн орлогыг 11.8 их наяд, зарлагыг 13.9 
их наядаар баталсан. Үүнийг эдийн засагчид 
сонгуульд зориулсан, үр ашиггүй төсөл хэмээн 
үзэж байна. Төсвийн 30 хувийг тэтгэвэр, тэтгэмж, 
татаасанд зарцуулах бол 14 хувийг төсвийн 
хөрөнгө оруулалтад зарцуулна. 

Эдийн засагч Г.Ганзоригийн хэлж буйгаар, 
хэрэв төсвийн тэлэлтийг зөв зүйлд зарцуулж 
чадвал эерэг талтай. Гэхдээ халамж, улс төрийн 
амлалтад зарцуулбал төсөв тэлснээр энэ нь 
эргээд төгрөгийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлдэг. 
Төгрөгийн нийлүүлэлт нэмэгдэхээр инфляц, 
төгрөгийн ханшид дарамт болно. Ханшид 
дарамт учрахаар Төв банк мөнгөний бодлогоо 
чангатгахаас өөр аргагүй болдог. Энэ нь хүү 
өсөх шалтгаан болно гэх мэтээр гинжин урвал 
өрнөнө.

Г.Ганзоригийн тооцоогоор, үүний үр дагавар 
нь 2020 ондоо мэдэгдэхгүй, харин ч зарцуулалт, 
хэрэглээг идэвхжүүлнэ. Гэхдээ 2021 болон 
цаашид урт хугацаандаа дээр дурдсан гинжин 
урвалаар эдийн засагт сөргөөр нөлөөлөх аж. 
Тиймээс төсвийг тэлсэн нь 2020 онд эдийн 
засгийг сэргээсэн гэж улстөрчид яриад эхэлбэл 
гайхах зүйлгүй гэдгийг анхаарна уу. 

Эдийн засгаа онилсон өөр нэг сум нь тэтгэврийн 
зээлийг тэглэх шийдвэр. Ерөнхийлөгч 
Х.Баттулга ард түмэндээ шинэ жилийн 
мэндчилгээ дэвшүүлэхдээ малийтал инээж 
байгаад ахмадынх нь хэтэвчээр далимдуулан 
үр хойчийг нь хорлосон. УИХ үүнийг нь хууль 
болгож баталсны дараа ОУВС “Монгол Улс 
гэрээгээ зөрчлөө” гэж мэдэгдсэн. Шинэ он 
гарахын өмнөхөн Монголбанкны ерөнхийлөгч 
Б.Лхагвасүрэн “2020 оны бидний гурван том 

Ганбаатарын ДАВААДОРЖ

ЭДИЙН ЗАСАГ

ЭРХ БАРИГЧИД ХЭД ХЭДЭН 

ПОПУЛИСТ АМЛАЛТААР БУУГАА 

ЦЭНЭГЛЭЖ ТЭДГЭЭР НЬ ГОЛДУУ 

ТӨГРӨГИЙН ХАНШ, ИНФЛЯЦ 

ЗЭРГИЙГ ОЧИЖ ОНОДОГ. 2020 

ОНЫ ПАРЛАМЕНТЫН СОНГУУЛЬ 

УГТСАН ХАМГИЙН ЭХНИЙ 

ПОПУЛИСТ СУМ НЬ ЭНЭ ОНЫ 

ТӨСӨВ БАЙВ. ТӨСВИЙН ОРЛОГЫГ 

11.8 ИХ НАЯД, ЗАРЛАГЫГ 13.9 

ИХ НАЯДААР БАТАЛСАН. ҮҮНИЙГ 

ЭДИЙН ЗАСАГЧИД СОНГУУЛЬД 

ЗОРИУЛСАН, ҮР АШИГГҮЙ ТӨСӨЛ 

ХЭМЭЭН ҮЗЭЖ БАЙНА. 
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зорилтын нэг нь ОУВС-тай хамтран хэрэгжүүлж 
буй төслөө амжилттай дуусгах явдал” гэж хэлж 
байсан. Гэхдээ одоо амжилтгүй дуусах нягууртай 
болоод байна. Эдийн засагч Ж.Дэлгэрсайхан 
ОУВС Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрөө 
хугацаанаасаа өмнө дуусгах эрсдэлтэй гэж хэлэв.

2020 оны сонгуульд улстөрчид нөгөө л популист 
амлалт бүхий тактикийн аргаа хэрэгжүүлэхээр 
зэхэж байна. Гэхдээ энэ зэргийн амлалтад 
автахгүй байх туршлага, үндэслэл сонгогчдод 
хангалттай бий. 2011-2012 онд монголчууд 
эх орны хишиг хүртээд шал дордсон. Үнэ 
тогтворжуулах хөтөлбөрийн 4.8 их наяд 
төгрөг юуг ч тогтоож чадалгүй явсаар 2017 
онд төгрөгийн ханшийн уналт дээд “амжилт” 
тогтоосон. 

Ийнхүү тэлсэн төсөв, түүний үргүй зарцуулалт, 
популист амлалт зэрэг нь 2020 он хэмээх 
даваанд илүү олон саад тотгор нэмж, хэлтийсэн 
ачааг улам хэлтийлгэж, ачаа унаж тэмээ туйлах 
эрсдэлийг ихэсгэхээр байна.

ТОГТОЛЦООНЫ ЭМГЭГ
ДНБ, инфляц, гадаад худалдааны тэнцэл, эдийн 
засгийн өсөлт гэх мэт макро үзүүлэлтүүдэд 
нөлөөлдөг гол хүчин зүйл бол бизнес. Өөрөөр 
хэлбэл, компаниуд түүх бүтээдэг. Компанид 
бизнес эрхлэх мөнгөний эх үүсвэр хэр их байна, 
төдий чинээ шинэ санаа, шинэ төсөл хэрэгжих 
боломжтой болж эдийн засаг цэцэглэнэ. 

Манай улсын хувьд бизнест төсөв, банкны 
зээл гэсэн үндсэндээ хоёрхон төрлийн 
санхүүжилтийн эх үүсвэртэй явж ирсэн. Гэвч 
эхнийх нь менежмент муутай, хулгайч ихтэй 
учраас үргэлж үр ашиг муутай. Хоёр дахь нь 
хүүгийн түвшинээс болоод хэтэрхий үнэтэй. 
Ийм нөхцөлд бизнесийг санхүүжүүлэх хямдхан, 
гэхдээ зөв менежерийн гарт байх эх үүсвэр 
зайлшгүй хэрэгтэй болж эхэлсэн. Банкны салбар 
санхүүгийн зах зээлийн 90 гаруй хувийг эзэлж 
байгаа нь тогтолцооны нэгэн эмгэг болж, 
эцэстээ бизнесийг дэмжих бус боомилох хүчин 
зүйл болж хувирч байна.

2019 онд Монгол Улс ФАТФ-ын сааралт 
жагсаалтад орсон нь тогтолцооны эмгэг 
хурцадмал үе шатандаа орсны шинж тэмдэг 
юм. Энэ жагсаалтаас гарахын тулд бид зургаан 
төрлийн даалгавар биелүүлэх ёстой. Энгийнээр 
хэлбэл, санхүүгийн секторт зальтай этгээдүүд 
мөнгө угааж болзошгүй нүхнүүдийг бөглөж, 
шаардлагатай хуулиудыг баталж, мөнгө угаасан 
тохиолдлуудыг шүүж ял өгдөг болох хэрэгтэй. 
Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээгээр, монголчууд 
зургаан даалгаврынхаа гурвыг нь биелүүдээд 

байгаа тухай Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар 
мэдэгдэв.

Монголбанк болон эдийн засагчид 2020 ондоо 
багтаад Саарал жагсаалтаас гарчих болов уу 
гэсэн найдлага тавьж байна. Харамсалтай нь, 
тэтгэврийн зээл тэглэх шийдвэр гаргаж ОУВС-
гийн дургүйг хүргэсэн, 2019 оны Авлигын 
индексээр Монгол өмнөх жилээс 13 байр ухарч, 
35-хан оноо авсан нь манай улсын дэлхийд 
харагдах царайг муухай дээр нь улцан болгов. 
Учир нь, гадны хөрөнгө оруулагчид тухайн 
улсад бизнес эрхлэх боломжтой эсэхийг харахад 
авлигын үзүүлэлт чухал нөлөөтэй. 

2020 онд өрнөх өөр нэг үйл явц бол тэтгэврийн 
тогтолцооны шинэчлэл. “Тэтгэврийн реформ” 
хөдөлгөөнийг санаачилсан эдийн засагчдын 
үзэж буйгаар, эдүгээ Нэрийн дансанд бичилттэй 
байгаа хоёр их наяд орчим төгрөгийг Тэтгэврийн 
сангийн хөрөнгийн хэлбэрээр хөрөнгийн зах 
зээлд гаргах хэрэгтэй. Ингэснээр хүмүүс төлсөн 
шимтгэлээрээ дамжуулан ашигтай бизнесүүдийн 
хувьцааг авч, төлсөн шимтгэлийнхээ үр шимийг 
хүртэх аж. Тэтгэврийн санг хөрөнгийн зах 
зээлд гаргах нь үндэсний компаниудад хөрөнгө 
оруулалтын маш том, гэхдээ хямд эх үүсвэр бий 
болгож, банк болон хөрөнгийн зах зээлийн 
балансыг үүсгэж, тэмээнийхээ ачааг тэгшлэх 
боломж бүрдэнэ.

Г.Занданшатар даргатай УИХ улс төрийн 
шалтгаанаар тэтгэврийн зээл тэглэх хууль 
баталж гоомой нүүдэл хийсэн ч тэтгэврийн 
тогтолцоог шинэчлэх ажлаас хойш суусангүй. 
Шинэ он гараад удаагүй байхад УИХ-
аас тэтгэврийн реформыг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай арга хэмжээ боловсруулах ажлын 
хэсгийг томилсон. Уг ажлын хэсэг “Тэтгэврийн 
реформ” хөдөлгөөнтэй хамтран ажиллаж чадвал 
2020 онд чухал алхам хийгдэх найдлага байна. 

2020 он гэх даваанд бас нэгэн саад байгаа 
нь гадаад өр. Ирэх дөрвөн жилд Монгол Улс 
нийт 14 тэрбум орчим ам.долларын гадаад 
өр төлөх ёстой. Бодит нөөц бололцоогоор 
бидэнд өрүүдээ дахин санхүүжүүлэх, Хятадтай 
хийсэн своп хэлэлцээгээ сунгахаас өөр сонголт 
харагдахгүй байна. Одоогоор олон улсын 
агентлагууд Монголын зээлжих зэрэглэлийг 
бууруулаагүй ч ОУВС-тай хийсэн гэрээгээ зөрчих, 
саарал жагсаалтын амлалтаа биелүүлэхгүй 
байх, санхүүгийн салбарын шинэчлэлийг 
удаашруулах, төсвийг бодлогогүй зарцуулах 
гэх мэтээр болчимгүй үйлдэл гаргавал зээлжих 
зэрэглэл буурч, өр тавих өртөг улам өндөр 
болно. 

МАНАЙ УЛСЫН ХУВЬД БИЗНЕСТ 

ТӨСӨВ, БАНКНЫ ЗЭЭЛ ГЭСЭН 

ҮНДСЭНДЭЭ ХОЁРХОН ТӨРЛИЙН 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭРТЭЙ 

ЯВЖ ИРСЭН. ГЭВЧ ЭХНИЙХ НЬ 

МЕНЕЖМЕНТ МУУТАЙ, ХУЛГАЙЧ 

ИХТЭЙ УЧРААС ҮРГЭЛЖ ҮР 

АШИГ МУУТАЙ. ХОЁР ДАХЬ НЬ 

ХҮҮГИЙН ТҮВШИНЭЭС БОЛООД 

ХЭТЭРХИЙ ҮНЭТЭЙ. ИЙМ НӨХЦӨЛД 

БИЗНЕСИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 

ХЯМДХАН, ГЭХДЭЭ ЗӨВ 

МЕНЕЖЕРИЙН ГАРТ БАЙХ ЭХ 

ҮҮСВЭР ЗАЙЛШГҮЙ ХЭРЭГТЭЙ 

БОЛЖ ЭХЭЛСЭН.  
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ХҮЧТЭЙ ШИНЭ УЛС ТӨРИЙН 

ХҮЧНИЙ АЛЬТЕРНАТИВ БАЙХГҮЙ 

УЧРААС ГОЛ НАМУУД ХЭНИЙГ 

НЭР ДЭВШҮҮЛЖ, ЯМАР МӨРИЙН 

ХӨТӨЛБӨР БАТАЛЖ, ЦАГ ҮЕИЙН 

СОРИЛТ, ШААРДЛАГАД ХАРИУ 

ӨГЧ ЧАДАХ ЭСЭХЭЭС ИХ ЗҮЙЛ 

ШАЛТГААЛНА

БОГИНО ЗАЙН УЛС ТӨРД ТӨГСГӨЛ 
ИРЖ БАЙНА
Ахиад л улс төр рүү орохоос өөр аргагүй болж 
байна. Учир нь, дэлхийн зах зээл Трамп, Ши 
Жиньпин хоёрын маргаан хааш эргэхийг 
хүлээж байгаатай адил Монголын зах зээл 2020 
парламентын сонгуулийн үр дүнг хүлээж байна. 
Уг сонгууль нь эдийн засагт нөлөөлөх хамгийн 
том хүчин зүйл болж буй учраас сонгогчид 
болон сонгуулагчид ямар шийдвэр гаргаж 
болох талаар дурдъя.

Ирэх сонгуульд улстөрчдийн хуучин тактик 
биелэлээ олохгүй байх магадлал их. Дэлхийн улс 
төрд “истаблишмэнт” буюу улс төрийн хэвшмэл 
элитүүдийн байр суурь хэврэг болж, баялгийн 
тэгш бус байдлаас залхсан, элитүүдэд итгэл нь 
алдарсан сонгогчид сонголтоо гэнэт өөрчлөх 
болсон. Энэ нь 2017 онд АНУ-д Трамп, 2019 онд 
Украйнд хошин шогийн жүжигчин Зеленский 
сонгогдсоноор илэрч байна. 

“Сантмарал” судалгааны төвийн захирал 
Л.Суматигийн үзэж байгаагаар, энэ үзэгдэл 
Монголыг ч тойроогүй бөгөөд 2017 оны 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дүн истаблиш-
мэнтийн байр суурь ганхаж байгааг илтгэжээ. 
Өөрөөр хэлбэл, эрх баригч нам сонгуулийн 
хуулийг өөрт ашигтайгаар батал сан эсэхээс үл 
хамааран энэ чиг хандлага үргэлжилнэ.

Монголын улс төрд хүчтэй, шинэ хүчин дутагдаж 
байгаа ч одоогийн нөхцөл байдлаас дүгнэхэд 
сонгуульд ялах магадлал сөрөг хүчин, бие 
даагчдаас илүү эрх баригч намд илүү байгаа нь 
өнгөрсөн оны хавар "Сантмарал"-аас явуулсан 
судалгаанаас харагдсан. 

Гэхдээ бас сөрөг хүчин болох Ардчилсан 
нам сул байгаа, залуу лидерүүд нь тусдаа нам 
байгуулж байгаа нөхцлийг ашиглаад МАХН 
жижиг намуудтай эвсэж хүчээ нэгтгэх магадлал 
өндөр аж. "Хүчтэй шинэ улс төрийн хүчний 
альтернатив байхгүй учраас гол намууд хэнийг 
нэр дэвшүүлж, ямар мөрийн хөтөлбөр баталж, 
цаг үеийн сорилт, шаардлагад хариу өгч чадах 
эсэхээс их зүйл шалтгаална" гэж Л.Сумати 
дүгнэж байна.

Тэрбээр сонгогчдын санаа бодол өөрчлөгдөж 
байгааг Монголын улс төрийн намуудын 
үзэл суртлын ялгаа улам бүдгэрч, намууд 
дэмжигчдийнхээ цөм хэсгийг алдсаар буйтай 
холбон үзжээ. 1995 онд намуудын үзэл 
баримтлалыг дэмжигчид нийт сонгогчийн 25 
хувийг эзэлж байсан бол одоо бараг байхгүй 
болжээ. Өөрөөр хэлбэл, аль нэг намыг 
“баараггүй” сонгодог сонгогч алга болсон. 
Тиймээс улс төрийн намууд богино зайн гүйлт 
хийж замбараагүй популист амлалт өгөхөөс 
илүү, бизнесийг тэтгэх, дундаж давхаргаа тэлэх 
зэрэг арай “амьдралтай” зүйл ярьж, холын 
марафонд бэлтгэхийг цаг үе шаардаж байна. 

Ганбаатарын ДАВААДОРЖ

ЭДИЙН ЗАСАГ
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ТАЦУЯА ХАМАДА: 
БИДНИЙ ШИНЭ 
БИЗНЕСИЙН ЭРЭЛ ХАЙГУУЛ 
“ТОГЛООМЫН ДҮРМИЙГ 
ЭВДЭХ” МАГАД ЛАЛТАЙ Ч 
БИД ХИЙХЭЭС ӨӨР АРГАГҮЙ

обиком бол Монголын хамгийн 
анхны үүрэн холбооны оператор 
компани. Зах зээлийн хурдтай 
нийгэмд анхдагч байр суурь болон 

чанартай үйлчилгээгээ хадгалахын тулд 
юунд анхаарч ажиллаж байна вэ?

Сүүлийн жилүүдэд 4G сүлжээгээ бид орон даяар 
өргөтгөлөө. 2016 оноос энэхүү ажлыг эхлүүлэхдээ 
өндөр хурдны 4G сүлжээг хэрэглэгчдийн өдөр 
тутмын хэрэглээнд өргөнөөр нэвтрүүлэх, 
хурдны гайхамшгийг хэрэглэгчдэд мэдрүүлэх 
тал дээр төвлөрч ажиллаж байсан. Харин 
дараагийн шатандаа илүү олон хэрэглэгчдэд 
хүргэх зорилгоор хамрах хүрээгээ өргөтгөх 
тал дээр төвлөрөн ажиллаж байсан, үүнтэй 
зэрэгцээд хэрэглэгчдийн дата хэрэглээ огцом 
өссөн. Ингэснээр хамрах хүрээгээ өргөтгөхөөс 
гадна дата сүлжээний чанарыг улам сайжруулах 
чиглэлээр маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт 
хийх болсон. Өдгөө хэрэглэгчдийн хувьд дата 
хэрэглээ нь ус, цахилгаан мэт амьдралын 
салшгүй хэсэг болж, нэн тэргүүний ач холбогдол 
бүхий дэд бүтцийн хэмжээнд өргөжсөн тул бид 
сүлжээний чанараа шинэ түвшинд гаргах тал 
дээр голлон анхаарч ажиллаж байна. 

Нэн ялангуяа хэрэглэгчдийн төвлөрөл ихтэй 
Улаанбаатар болон бусад томоохон хот, 
аймгуудад 4G LTE Advanced сүлжээний чанарыг 
гадаад орчинд болон барилга байгууламжийн 
дотоод орчинд төгс байлгахад анхаарч ажиллаж 
байна. Дата хурд удаан байх нь амьдралын 
хурдан хэв маягт дассан их хотын хэрэглэгчдийн 
хувьд амьдрал зогссонтой адил шүү дээ. Бид 
хэрэглэгчдийнхээ амьдралын хэв маягийн 
хурдыг сааруулах ёсгүй тул улам хичээж ажиллаж 
байна.  

-2020 он гарч, шинэ арван эхэлж байна. 
4G сүлжээний чанараас гадна Мобиком 
Корпорацийн энэ оны болоод ирэх 
жилүүдийн алсын хараа, төлөвлөгөө юу вэ?

-Ирээдүйгээ гурав, таван жилээр төлөвлөвөл 
2020 он бидний хувьд яахын аргагүй эргэлтийн 
цэг юм. Учир нь, 4G сүлжээний хамрах хүрээгээ 
орон даяар хэдийнээ түгээлээ. Мэдээж дата 
сүлжээ нэвтрээгүй үлдсэн зарим алслагдмал 
баг, суурин газруудад хүргэхээр цаашид 
ажиллана. Бидний хувьд бизнесийн өсөлт болон 
хэрэглэгчдийн тоо өндөр байгаа хэдий ч миний 
бие болон манай багийнхан үүндээ сэтгэл 

МОБИКОМ КОРПОРАЦИЙН СЕО

М

ханаж, тайвширч огт болохгүй. Учир нь, аливаа 
бизнес эрхлэгч нь тодорхой амжилтад хүрч, 
үйл ажиллагаа нь тогтвортой болсны дараа 
үүнийгээ хадгалахын тулд үндсэн бизнестээ л 
төвлөрөөд байдаг. Япончууд үүнийг “kaizen” гэж 
нэрлэдэг юм. Гэхдээ энэ нь бизнесийн цааш 
цаашдын өсөлтийг зогсоож, хавханд оруулдаг. 
Нэг янзаараа үргэлж өсөн дэвшиж байдаг 
бизнес гэж хаана ч байхгүй шүү дээ. Тэгвэл яаж 
бизнесийн тогтвортой өсөлтийг бий болгох вэ?

Одоо байгаа үндсэн бизнес, портфолиогоо 
сайжруулан боловсронгуй болгох замаар 
өсөлтийг нэмэгдүүлэх “Exploitation" болон үндсэн 
бизнесээсээ өөр шинэ төрлийн бизнес эхэлж, 
портфолиогоо солонгоруулах замаар өсөлтийг 
хангах “Exploration” гэсэн хоёр арга замыг аль 
алийг нь хэрэгжүүлснээр тогтвортой өсөлтийг 
бий болгох боломжтой. Энэ аргууд нь хүний 
баруун зүүн гартай тун адил юм. Үндсэн бизнес 
бол баруун гар, харин шинэ бизнес бол зүүн гар. 
Өдөр тутамд хийдэг үйлдлийнхээ ихэнхийг бид 
баруун гараараа дангаар нь хийх боломжтой 
ч солгой гараа оролцуулахгүйгээр амьдарч 
чадахгүй шүү дээ. Хамтад нь ажиллуулснаар 
бид гайхалтай зүйлийг бүтээж байдаг. Үүнийг 
“Ambidexterity” гэж нэрлэдэг бөгөөд манай 
компани ч үүн дээр төвлөрөн ажиллаж байна. 
Бидний хувьд энэ жилийг шинэ бизнесийн эрэл 

хайгуул хийх жил хэмээн харж байна. Магадгүй 
энэхүү эрэл хайгуул нь бидний үндсэн бизнест 
сөргөөр нөлөөлөх эсвэл “тоглоомын дүрмийг 
эвдэх” “disrupt” магадлалтай ч бид хийхээс өөр 
аргагүй. 

-Технологийн эрин үетэй холбоотой 
хэрэглэгчдийн сонголт, хүлээлт 5, 10 жилийн 
өмнөхөөс өөрчлөгдсөн нь лавтай. Та бүхэн 
хэрэглэгчдэдээ шинэлэг, үр өгөөжтэй ямар 
үйлчилгээг санал болгож байгаа вэ?

-Дээр дурдсан тогтвортой өсөлтийн жишээг 
ахиад ярья л даа. Манай компани бизнесийн 
хэлээр consumer business буюу хувь хэрэглэгчид 
төвлөрсөн компани бөгөөд хэрэглэгчдийн сэтгэл 
ханамжийг өндөр түвшинд байлгахын тулд Цогц 
Хэрэглэгчийн Сэтгэл Ханамж (Total Customer 
Satisfaction) гэдэг концепцыг тулгуур болгож 
ирсэн. Хэрэглэгчид санал болгосон бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээгээ, тэдний хүсэл, хэрэгцээ, хүлээлтэд 
нийцүүлэн, найдвартай үзүүлэхийг энгийнээр 
Хэрэглэгчийн Сэтгэл Ханамж (Customer 
Satisfaction) гэдэг бол нэмэлтээр тухайн 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд холбогдолтой бүх 
үнэ цэнийг хэрэглэгчдэд нэмж хүргэхийг Цогц 
Хэрэглэгчийн Сэтгэл Ханамж (Total Customer 
Satisfaction) гэж хэлээд байгаа юм. Жишээлбэл, 
хэрэглэгч манай дугаарыг авч ашиглалаа гэхэд 
зөвхөн дугаар болон нэгж ашиглахаас гадна 
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тэдэнд асуудал тулгараад үйлчилгээний салбарт 
ирэхэд бид үйлчилгээ үзүүлж, асуудлыг нь бүрэн 
шийдэж өгөх, эсвэл үйлчилгээ үзүүлснийхээ 
дараа хэрэглэгчээ халамжилж, эргэх холбоотой 
байхыг хэлж байгаа юм.

Гэтэл өнөөгийн энэ дижиталчлагдсан ертөнцөд 
хэрэглэгчдийн хүлээлт маш их өөрчлөгдөж 
байна. Аливаа үйлчилгээг салбарт өөрийн биеэр 
ирэлгүйгээр цахимаар шийдэхийг шаардах 
болжээ. Тиймээс бид Цогц Хэрэглэгчийн Сэтгэл 
Ханамж (Total Customer Satisfaction) биш Дижитал 
Сэтгэл Ханамж (Digital Customer Satisfaction)-нд 
анхаарлаа хандуулж ажиллахаас өөр аргагүй. 
Дижитал Сэтгэл Ханамж гэдэг нь би өөрөө бодож 
гаргасан нэршил л дээ. Одоогоор нийтэд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн концепцын хэмжээнд очоогүй ч 
ингэж харьцуулан тайлбарлах нь тохиромжтой 
байдаг юм. 

Ингэхээр уламжлалт Цогц Хэрэглэгчийн Сэтгэл 
Ханамжийн аргачлалууд магадгүй зохимжгүй 
болж таарна. 

-Тэгвэл Монгол үйлчлүүлэгчдийн зан төлөв, 
сэтгэл ханамжийн онцлог юу вэ?

-Монгол хүмүүс мэдээж Япон, Хятад 
хэрэглэгчдээс өөр нь анзаарагддаг. Япончууд 
төсөөллийг нь давуулахыг шаарддаг зан 
төлөвтэй. Тэд төлбөр төлсөн хэмжээнээсээ арай 
илүү үйлчилгээг авна гэж төсөөлдөг. Тэгтэл 
европын соёл бол тийм биш. Тэд “төлснөө 
л авна” гэсэн нийтлэг хандлагатай гэж хэлж 
болно. Монголчуудын хувьд хэрэглэгчийн зан 
төлөв зарим талаараа барууныхтай адилхан. 
Японд үйлчилгээний газруудад “Инээмсэглэл 0 
иений үнэтэй” буюу монголоор бол 0 төгрөгийн 
үнэтэй гэсэн бичиг байдаг. Инээмсэглэснээр 
хэрэглэгчдэд тухтай, тааламжтай орчин бий 
болгодгоос гадна өрсөлдөгч байгууллагуудаас 
тухайн байгууллага ялгарах гол онцлог болдог. 
Харин Монголд зарим үйлчилгээний газраар 
үйлчлүүлэхэд мэнд усгүйгээс гадна хэрэглэгчээ 
үл тоодог тал ажиглагдсан. Иймд манай хамт 
олон үйлчилгээний соёлыг илүү сайжруулах 
олон талт ажлуудыг давхар хийж байгаа. 

-Харилцаа холбооны салбарт технологийн 
дэвшил ихээхэн нөлөөлж, үүнийг дагаад 
хүмүүс олон төрлийн үйлчилгээг гар 
утсаараа авах боломж бүрдсэн талаар та 
дурдлаа. Тэгвэл дижитал шилжилт, цахим 
хувьслыг та хэрхэн харж байгаа вэ?

-Ухаалаг утас, түүн дээрх апликейшны 
үйлчилгээнээс өмнө хүмүүс аливаа бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг авахын тулд бодит харилцаа бий 
болгож, биеэр очихоос өөр аргагүй байсан. 
Интернэт, ухаалаг утасны хэрэглээтэй холбоотой 
бид бодит амьдрал, дижитал буюу интернэт 
дэх амьдрал гэсэн хоёр “ертөнц”-тэй болсон. 
Ирээдүйд энэхүү хоёр ертөнц технологийн 
дэвшил болон дижитал шилжилтийн үр дүнд 
нэгдэнэ гэж харж байгаа. Жишээ дурдвал, VR 
(Virtual reality) болон AR-ийн (Augmented reality) 
тусламжтайгаар гэртээ биеэрээ хөдөлж байгаа 
боловч VR дотроо гадаадад аялж байх ч юм уу, 
AI-гийн (Artificial Intelligence) тусламжтайгаар 
өөрийгөө удирддаг машинд суугаад явахад 
хэдийгээр өөрийн биеэр зорчиж байгаа ч 
машины жолоодлого нь интернэт орчинд 
автоматаар хийгдэж байх жишээтэй. 

-Мобикомын “Candy”-г ашиглан санхүүгийн 
үйлчилгээ авах бүрэн боломж бүрдсэн. 
Гэтэл зарим хэрэглэгч “Candy”-гээ өргөн 
хүрээнд ашиглаж чадахгүй л байна. Крепто 
мөнгө, цахим мөнгөний ялгаатай тал, давуу 
талуудыг танилцуулаач?

-Манай групп компанийн нэг болох 
МобиФинанс ББСБ нь Монголбанкнаас цахим 
мөнгөний тусгай зөвшөөрөл авсан цорын ганц 
байгууллага. Цахим мөнгө нь крепто мөнгөнөөс 
ялгаа ихтэй. Крепто мөнгө бол блокчейн 
технологийн тусламжтайгаар бий болгосон 
мөнгө бөгөөд бусад гадаад валютын адилаар 
төгрөгтэй харьцах үнэ нь өсөж, буурч байдаг. 
Харин цахим мөнгө бол монгол төгрөгийг 
цахим болгосон учраас ханш өсөж, буурна 
гэсэн ойлголт үгүй. Өөрөөр хэлбэл, 1 Candy = 1 
төгрөгтэй  үргэлж тэнцүү байх болно. 

Хоёрдугаарт, бид цахим мөнгөний тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч болохоос банк биш юм. 
Бид банк, банк бус хоёрын тэг голд нь зогсож 
байна гэж ойлгож болно. 

“Candy” цахим мөнгийг банкны сүлжээнд 
нэвтрүүлснээр банк хооронд шууд гүйлгээ 
хийх боломжтой боллоо. Ингэснээр одоо зах 
зээлд нэвтрээд байгаа бусад банкны онлайн 
апликейшнтай адил хэмжээнд очоод зогсохгүй, 
Candy платформдоо бусад салбарын үйлчилгээ 
эрхлэгчдийн цахим үйлчилгээг (mini app) нэгтгэн, 
нэгдсэн платформ болгон өргөжүүлэхээр 
ажиллаж байна. Ингэснээр хэрэглэгч зөвхөн 
Candy апликейшнаас бүх төрлийн үйлчилгээг 
авах боломжтой Супер апп (Super app) болох 
бөгөөд үүгээрээ бусдаас ялгарах боломжтой. Яг 
л “WeChat” шиг гэж ойлгож болно.

-Орчин үеийн амьдралын хэв маяг 
цахимжихын хэрээр хувь хүний мэдээллийн 
нууцлал маш чухал болж байна. 
Хэрэглэгчдийнхээ мэдээллийн нууцлалыг 
чанд хадгалахын тулд та бүхэн мэдээллийн 
аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны 
ISO 27001:2015, ISO 9001:2013 стандартыг 
харилцаа холбооны салбарт нэвтрүүлсэн 

цорын ганц компани. Хэрэглэгчдийнхээ 
хувийн нууцыг яаж хамгаалдаг вэ?

-ISO 9001:2015  бол чанарын удирдлагын 
менежмент, ISO 27001:2013 бол мэдээллийн 
аюулгүй байдлын менежментийн стандарт 
юм. Эдгээр стандарт нь үүрэн холбооны 
оператор болон ICT үйлчилгээг зах зээлд 
үзүүлэгч байгууллагуудын зайлшгүй хангах 
ёстой шаардлагууд шүү дээ. Бид үүнээс нарийн 
шаардлагуудыг хангаж ажиллах хэрэгтэй гэж 
харж байна. Цахим үйлчилгээтэй холбоотой 
өөр нэг чухал зүйл бол яахын аргагүй цахим 
аюулгүй байдал. Цаг цагаар технологи хөгжиж, 
илүү нарийсаж байна. Цахим шилжилт, 
технологийг өргөнөөр ашиглах болсон энэ 
цаг үед манай компани мэдээллийн аюулгүй 
байдлын менежмент болон процесс удирдлагын 
менежмент дээрээ ихээхэн анхаарал хандуулж, 
шат дараалалтай сайжруулалтыг хийсээр 
байгаа. Түүнээс гадна үйлчилгээний модель, 
бизнес модель гэхээс илүү мэдээллийн аюулгүй 
байдал дээр бид бүр ч онцгой анхааран ажиллах 
ёстой учраас энэ тал дээр дэлхийд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн чадавх бүхий Токио дахь 
хөрөнгө оруулагч К ДИ ДИ АЙ групптэйгээ илүү 
ойр ажиллаж байна.

Жишээ болгож хэлбэл, Монголд олон 
байгууллагын ажилчид BYOD (Bring your own 
device) буюу хувийн төхөөрөмжөөр ажлаа 
явуулж харагддаг. Харин Японд хүмүүс хоёр 
төхөөрөмжтэй байдаг. Нэгийг нь хувийнх нь, 
нөгөөг нь ажлын хэрэгцээнд ашигладаг. Манай 
ажилтнууд ч бас энэ стандартын дагуу ажиллаж 
эхэлсэн. Нэг төхөөрөмж дээрээ ажлаа хийгээд 
байхаар хувийн мэдээлэл нь ажлынхтай нь 
холилддог. Энэ нь мэдээллийн аюулгүй байдлын 
хувьд эрсдэл үүсгэдэг. Тэглээ гээд заавал хоёр 
төхөөрөмж хэрэглэх хэрэгтэй гэж байгаа юм 
биш л дээ. Хэрхэн зохицуулалт хийх вэ гэдэг 
дээр л анхаарах хэрэгтэй болов уу. Бидний 
хувьд дэлхийд шинээр нэвтэрсэн олон улсын 
стандартыг хангасан шийдлийг ашиглаж байгаа. 

-Мобикомын салбарууд үйл ажиллагаагаа 
орон даяар эрхэлж байгаа. Удирдагч хүний 
хувьд ажилчдынхаа өсөж дэвжих тал дээр та 
хэрхэн анхаардаг вэ? 

-Би дэлхийн том компаниудын удирдагч, 
алдартай хүмүүстэй эн зэрэгцэхүйц биш ч гэлээ 
ажилтнуудтайгаа харьцуулахад энэ салбартаа 
удаан хугацаанд, олон улсын хэмжээнд 
ажилласан туршлагатай гэж харж байгаа. 
Ажилтнуудаа боловсруулж хөгжүүлэхийн тулд 
гүйцэтгэх захирлын хувиар би аль болох шууд 
бөгөөд амьд харилцаатай байхыг хичээж 
ажилладаг. Захирал, менежерийн түвшний гээд 
бүхий л хүнтэй уулзаж ярилцахыг чухалчилдаг. 
Жишээ нь, сар болгон менежерүүддээ болон 
ажилтнууддаа “Сэтгэлгээний сургалт” болон 
“Кофетой өглөөний сургалт” хийдэг. 

Миний хувьд би хүнд зааж сургадаггүй. Үүний 
оронд өөрийнхөө бодол, туршлага, арга 
барилаа хэнд ч бай нээлттэйгээр хуваалцдаг. 
Ингэснээрээ Монголын томоохон байгууллагад 
ажиллаж байгаагийн хувиар би өөрийн мөрийг 
тодорхой хэмжээнд үлдээж яваа гэж боддог. 

-Манай уншигчдад зориулан нээлттэй 
ярилцсан танд баярлалаа.

ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ, ТЕХНОЛОГИЙГ 
ӨРГӨНӨӨР АШИГЛАХ БОЛСОН 

ЭНЭ ЦАГ ҮЕД МАНАЙ КОМПАНИ 
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН 

МЕНЕЖМЕНТ БОЛОН ПРОЦЕСС 
УДИРДЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТ ДЭЭРЭЭ 

ИХЭЭХЭН АНХААРАЛ ХАНДУУЛЖ, ШАТ 
ДАРААЛАЛТАЙ САЙЖРУУЛАЛТЫГ 

ХИЙСЭЭР БАЙГАА.
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НИЙГЭМД ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛТАЙ 
ХЭРХЭН НҮҮР ТУЛАХ ВЭ?

2020 ОНЫ ХҮЛЭЭЛТ: 

ХҮҮХДҮҮД ОРШИН СУУГАА 
ГАЗРААСАА ХАМААРЧ ТЭГШ БУС 
БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙНА
Боловсролын салбарт тулгамдаж байгаа хамгийн 
том асуудал нь бодлого, чанар, санхүүжилт. 
Боловсролын үнэлгээний төвөөс сургуулиудыг 
түүвэрлээд жил бүр чанарын судалгаа хийдэг. 
Судалгаагаар дээд тал нь 60, дунджаар 40 хувьтай 
л гарч байна. Энэ үнэлгээ дунд, ахлах ангийнхны 
хувьд 30, 20 хувь болж буурах жишээний. Сумын 

сурагчдын боловсролын чанар хамгийн муу, 
хотын сургуулиудын чанар хамгийн өндөр байна. 
Өөрөөр хэлбэл, хүүхэд оршин суугаа газраасаа 
хамаарч тэгш бус боломж эдэлж байгаа гэсэн 
үг. Энэ бол боловсролын бодлого, санхүүжилт, 
чанар, хүртээмжтэй холбоотой. Төрөөс амь 
зогоох хэмжээний санхүүжилтийг боловсролын 
салбарт зориулж байна. 

Улсын төсвийн 20 орчим хувийг энэ салбарт 
зарцуулдаг ч сүүлийн үед буураад 14-15 хувь 
болсон. Сум, аймаг бүрт сургууль, дотуур байр 
барих хэрэгтэй. Хөдөөнөөс ирсэн хүүхдүүд дотуур 
байранд амьдрахаас өөр аргагүй. Халаалт дулаан, 
тохижилт, хоол унданд нь санхүүжилт хэрэгтэй, 
ажилчдын цалингаас эхлээд зарцуулагдах 

Нийгмийн салбар бүрт тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд 
бид юу хийвэл зохилтой вэ. Энэ онд юу хүлээх вэ? 

Д.ТУНГАЛАГ
“Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн 
үндэсний эвслийн ерөнхий зохицуулагч

Гэрэл зургийг: Б.Долгорсүрэн
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зүйлс мундахгүй. Эдгээрээс шалтгаалаад 
боловсролын чанараа сайжруулах хөрөнгө 
мөнгөний гачигдалтай байгаа юм. Адаглаад 
багш нар сургалтдаа ашиглах бал, цаас, 
газрын зураг зэрэг хэрэгсэл авах төсөвгүй 
учраас өөрсдийнхөө халааснаас гаргаж 
байна. Ингэхээр ямар урам зориг, итгэл 
үнэмшилтэйгээр ажиллах вэ дээ. Боловсролын 
чанарт олон зүйл нөлөөлдөг ч хамгийн чухал 
нь багш. Жил бүр багшаар төгсөж байгаа 
залуусын 70 хувь нь Монгол Улсын багшийн 
их сургуулийг төгсдөг. Багш бэлтгэдэг ганцхан 
том сургуулийнхаа хөтөлбөр, чанарт яагаад 
анхаарч, сайжруулж болохгүй гэж? Нэг их 
сургуулийн чанар, хүртээмж сайжрахад л 
ерөнхий боловсролын 800 сургуулийн чанарт 
нөлөөлнө шүү дээ. 

Манай байгууллага үйл ажиллагаагаа 
эхэлснээс хойш гурван засгийн нүүр үзэж 
байна. Боловсролын хуулийн шинэчилсэн 
найруулга, боловсролын салбарын 2030 он 
хүртэлх мастер төлөвлөгөө болон Ерөнхий 
сайдын дор байгуулагдсан дэд хэсэг, ажлын 
хэсгүүдэд оролцож байна. Боловсролын 
хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдчихвал 
дараагийн жилүүдэд шинэчлэлт, өөрчлөлтийг 
дагуулах болно. Бидний хувьд салбараа 
мэддэг, мэргэжлийн, туршлагтай сайд, төрийн 
нарийн бичгийн дарга, газрын даргатай 
болохын тулд энэ жилийн сонгуулиар дуу 
хоолойгоо хүчтэй хүргэнэ. Намуудыг ялвал 
Боловсролын сайдаараа хэнийг томилохоо 
сонгуулийн өмнө зарлахыг шаардана. 
Боловсролын салбарын хувьд энэ жил ёстой 
“Turning points” буюу эргэлтийн жил байх 
боломж нээлттэй байна.

Д.ЭНХЦЭЦЭГ
Нээлттэй нийгэм форум, засаглалын хөтөлбөрийн 
менежер

ХУУРАМЧ МЭДЭЭЛЭЛ 
ЭРЧИЙГ АВЧ, СОНГУУЛИЙН ҮР 
ДҮНД НӨЛӨӨЛӨХ ВИЙ
Дэлхий даяар ерөнхийдөө популизм, цахим 
технологийн үсрэнгүй хөгжил гэсэн хоёр 
трэнд байна. Сошиал медиа хөгжихийн 
хэрээр популизм бий болдог. Жишээлбэл, 
Америкт Трамп ялалт байгуулж, Ерөнхийлөгч 
болсон шүү дээ. Энэ бол популизмын 
үзэгдэл юм. Үүнд дижитал технологи дэм 
болохоос гадна хуурамч мэдээлэл эрчийг 
авч, сонгогчдыг төөрөгдүүлж, сонгуулийн 
үр дүнд нөлөөлөх вий гэдэг болгоомжлол 
үүсээд байгаа. Монгол Улсын хувьд 2017 
оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэс эхлэн 
фэйсбүүк, сошиал медиагаар маш их мэдээлэл 
явсан. Хэн нэгэн санаатайгаар хуурамч 
мэдээлэл тараасан байж болзошгүй талаар 

Ц.Мөнхцэцэг судлаачийн хийсэн судалгаа ч 
бий. Энэ трэнд дан ганц Монголд биш дэлхий 
нийтээр ажиглагдаж байгаа. Монголчуудын 
хувьд 2020 оны сонгууль маш чухал гэдгийг 
хүн болгон ярьж байна. Ухаалаг сонголт хийх 
нь нийгмийн хүсэл болжээ. 

Өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр сарын байдлаар 
2,2 сая хүн фэйсбүүк хэрэглэж байна гэсэн 

статистик гарсан. Энэ нь нийт хүн амын 70-
80 хувь гэсэн үг. Фэйсбүүк хэрэглээгээрээ 
монголчууд Азидаа дээгүүрт жагсаж байна. 
Өөрөөр хэлбэл, тэдгээр хүмүүсийн эмзэг 
хүлээж авдаг сэдэвтэй холбоотой хуурамч 
мэдээ гарвал түймэр шиг тархах боломжтой. 
2020 оны сонгууль нэг талаар их итгэл 
найдварыг төрүүлж байгаа ч нөгөө талаар 
шийдэх шаардлагатай олон асуудалтай 
байгаад санаа зовинож байна. Хамгийн гол 
нь бид бүхэн санаачилгатай байх хэрэгтэй. 
2016 оны сонгуулийн ирц 73 хувьтай байсан 
нь олон улсын хэмжээнд дээгүүр үзүүлэлт 
юм. Гэвч насаар нь зааглаад үзэхэд 18-21 
насны залуусын идэвх маш сул байна. Тийм 
учраас залуусын идэвхтэй ашигладаг дижитал 
технологиуд, сошиал медиагаар дамжуулан 
тэдэнд хүрч ажиллах, шинэ санаачилга гаргах 
хэрэгтэй болжээ. Үүнийг цахим медиаг мэддэг, 
туршлагатай хүмүүс нь хийх хэрэгтэй байна. 
Жишээ нь, “fact checking skills” буюу хуурамч 
мэдээллийг хэрхэн ялгах тухай наад захын 
чадваруудыг хялбар аргаар залууст хүргэх нь 
чухал байна. 

Н. ДОРЖДАРЬ
“NRGI” байгалийн баялагийн засаглалын 
хүрээлэнгийн Монгол дахь зохицуулагч

УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН 
БОДЛОГЫГ ТОГТВОРТОЙ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ
Уул уурхайн салбарын хувьд тулгамдаж 
буй олон асуудал бий. Эдгээрээс бодлогын 
тогтвортой бус байдлыг онцолмоор байна. 
Мөн байгалийн баялгийг ашиглах асуудал нь 
зөвхөн уул уурхайн салбарын бодлого бус, 
бусад салбарын болон салбар хоорондын 
бодлогын асуудал юм. Үүнд лиценз олголт, 
гэрээ хэлцэл, орлогын менежмент зэргийг 
цогцоор нь авч үзэх шаардлагатай. Түүнчлэн 
уг салбарт төрийн өмчийн оролцоо нэмэгдэх 
чиг хандлагатай байна. Үүнд төрийн өмчийн 
компаниудын засаглалын асуудал ихээхэн 
анхаарал татаж байна.

Бодлогоо дунд болон урт хугацаагаар 
төлөвлөж, түүнийгээ тогтвортой хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна. Энэ нь хөрөнгө 
оруулагчдад зөв дохио өгч, нөгөө талаар 
бодлогоо хэрэгжүүлэх төрийн институцийн 
ажиллагааг жигдрүүлнэ. Мөн Үндсэн хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан 
баялгийн эзэн болсон иргэдийг салбарын 
талаарх мэдээллээр бүрэн хангах асуудлыг 
хуульчлан шийдвэрлэх нь зөв гэж үзэж 
байна. Мэдээлэл ил болсноор олон асуудал 
шийдвэрлэгдэх үндэс суурь бий болно.
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Сонгуулийн жил учир улс төрийн намууд 
өмнөх алдаа оноо, олон улсын туршлага дээр 
тулгуурлан энэ чухал салбарын бодлогыг 
хэрхэн явах бодлогоо мөрийн хөтөлбөртөө 
тусгаж явна гэж найдаж байна. Мөн сонгогчид 
иргэд үндэслэл тооцоотой, улс орны хөгжлийг 
урагш авч явах бодлогыг богино зайны улс 
төрийн харалган тоглолтуудаас ялгаж, зөв 
бодлогыг дэмжинэ гэж найдаж байна. 

Д.МӨНХБАТ
“Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага” 
олон улсын байгууллагын мэргэжилтэн

МАНАЙ УЛС 2030 ОН ГЭХЭД 
ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРЛАА 
22.7 ХУВИАР БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ 
ТАВЬСАН
Уур амьсгалын өөрчлөлт нь ганц Монголын 
биш хүн төрөлхтөнд тулгарч байгаа маш том 
асуудал. Дэлхий нийтээрээ үүнийг хүлээн 
зөвшөөрч 2015 онд НҮБ-д нэгдсэн орнууд 
Парисын хэлэлцээрийг баталсан. Агаарын 
температурыг хэмжиж эхэлсэн 1880-аад оноос 
хойш өнөөг хүртэл дэлхий 0.8 градусаар 
дулаарсан байна. Ингэж дулаарахад дэлхий 
дээр үер, цөлжилт, хуурайшилт, далайн 
түвшин нэмэгдэх гэхчлэн гамшигт үзэгдлүүд 
болж, асар их өөрчлөлт орсон. Парисын 
хэлэлцээрийн хүрээнд улс орнууд 2050 он 
гэхэд энэ дулаарлыг 2 градуст хүргэхгүйн 
төлөө тэмцэж байна. Хэрвээ 2 градуст 
хүргэчих юм бол дэлхий маань эргэж буцааж 
боломгүй өөрчлөлт, аюултай байдалд хүрнэ. 
Тиймээс хоёр том зорилго тавьсан.

Монгол Улс 2014 онд ногоон хөгжлийн 
бодлого баталсан. Парисын хэлэлцээрийн 
дагуу улс, үндэстнүүд уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн эсрэг өөрсдийн гэсэн бодлого 
тодорхойлж, батлах ёстой байсан. Үүний 
хүрээнд Монгол Улс үндэсний зорилтот хувь 
нэмрээ 2019 оны арваннэгдүгээр сарын 19-
нд баталсан нь 2030 он гэхэд хүлэмжийн 
хийн ялгарлаа 22.7 хувиар бууруулах зорилт 
тавилаа. Энэ зорилтоо биелүүлэхийн тулд 
монголчууд сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэг-
лээгээ нэмэгдүүлэх, эрчим хүчний зохистой 
хэрэглээг бий болгоход анхаарч ажиллана. 

Монголын ялгаруулж байгаа хүлэмжийн 
хий нь дэлхийн хэмжээнд бага ч дэлхийн 
дулааралд өртөж байгаа хэмжээ нь асар их 
байна. Манай улс 1940 оноос хойш өнөөг 
хүртэлх хугацаанд 2.24 градусаар дулаарсан. 
Дэлхийн дундажтай харьцуулахад хоёр 
дахин их байгаа юм. Манайд хүлэмжийн 
хий ялгаруулж байгаа зүйлсийн 50.8 хувь нь 
эрчим хүч, 48.51 хувь нь хөдөө аж ахуй, 0.95 
хувь нь аж үйлдвэр байна. 

Бид энэ онд Парисын хэлэлцээрийн дагуу 

үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрээ оруу-
лах тухай бодлогоо хэрэгжүүлнэ. Энэ 
хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх болон эрчим хүчний хэрэглээг 
хэмнэх, мал сүргийнхээ үүлдэр, угсаа чанарт 
анхаарна. Малаас гарч буй арьс, шир, мах 
гээд л бүх зүйл нь эдийн засгийн эргэлтэд 
орохуйц, чанартай байлгахад анхаарч байна. 
Мөн Засгийн газар ногоон худалдан авалтдаа 
ач холбогдол өгч, ажил хэрэг болгох ёстой. 

А.АНУДАРЬ
“Өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд” ТББ-ын 
захирал, хамтран үүсгэн байгуулагч

ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ХӨГЖИЖ ЧАДАЖ 
БАЙГАА ШИГЭЭ УЛС ТӨРД ХҮЧ 
ТҮРЭН ОРОХ НЬ ЧУХАЛ
Өнөөдөр Монголд амьдралын төлөө хамгийн 
их зүтгэж байгаа хүмүүс нь эмэгтэйчүүд байна. 
Ар гэр, ажлынхаа алийг нь ч орхигдуулахгүйн 
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зэрэгцээ хувь хүнээ хөгжүүлэх сургалт, 
семинар, арга хэмжээг эмэгтэйчүүд л 
дүүргэдэг. Статистикаар магистрантур 
эмэгтэйчүүдийн тоо эрэгтэйчүүдээс 25, 
бакалавр, докторантурт тус бүр 15 хувиар 
давамгайлж байна. Эмэгтэйчүүдийн боловс-
рол, нийгэмд оруулж байгаа хувь нэмэр их 
байхад улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх 
оролцоо, эзлэх хувь нь чамламаар байгаа. 
Хүмүүсийн хэвшмэл ойлголтоор өндөр дээд 
албан тушаалтан, манлайлагчийн дүр нь 
эрэгтэй хүн байдаг. Тэр дундаа хөрөнгөтэй, 
дунд болон ахимаг насныхны дүр юм. Улс 
төрд ороход эмэгтэйчүүд, залуу хүмүүст 
ээлгүй, шууд болон шууд бус олон төрлийн 
ялгаварлан гадуурхалтад өртдөг. “Мөнгөний” 
улс төртэй байгаа учраас эмэгтэйчүүд улс 
төрд тэгш боломжтойгоор оролцох эрхээ 
эдэлж чадахгүй байна.

Хамгийн гол нь бид эмэгтэй, эрэгтэйгээр нь 
зааглаж хийх ажил, сурах чиглэл, эзэмших 
ур чадварыг нь ялгаж салгадаггүй орчинд 
амьдарч байж хөгжлийн тухай ярина. Манай 
улсад гэр ахуйн асуудлыг эмэгтэйчүүд, гаднахыг 
эрчүүд төвхнүүлнэ гэсэн үзэл хүчтэй байдаг 
шүү дээ. Иймээс наад зах нь эмэгтэйчүүдийн 
талаарх хэвшмэл хандлагуудыг өөгшүүлэхээ 
болих, олны танил болон улс төрд орж байгаа 
эмэгтэйчүүдээс аливааг шаардах, тэднийг 
шүүмжлэхээ урьтал болгохгүй байх соёлыг 
хүн бүр, онцгойлон залуучууд манлайлан 
хэвшүүлэх ёстой. Эмэгтэйчүүд орон зайгаа 
үүсгэж, хөгжиж чадаж байгаа шигээ улс 
төрд хүч түрэн орох нь чухал байна. Манай 
байгууллага 2016 онд “Women for Women” 
нэртэй эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээ дэмжих 
кампанит ажлыг өрнүүлсэн. Энэ онд энэхүү 
санаагаа илүү гүнзгийрүүлэн залуу, эмэгтэй 
улс төрчдийн visibility буюу улс төрийн сэдвээр 
ярих, бусдад өөрсдийгөө таниулах нөхцлийг 
нэмэгдүүлэх, тэднийг чадавхжуулах, улстөрч 
эмэгтэйчүүдийг дэмждэг бүлгийг бэхжүүлэхэд 
анхааран ажиллана. 

Ч.ГАНЖАВХЛАН
“Лантуун дохио” ТББ-ын үүсгэн байгуулагч

 БУРХАН ШИГ ТӨР ЗАСАГ 
ГАРЧ ИРЭЭД Ч ЭЦЭГ ЭХИЙН 
ХАРИУЦЛАГЫГ ДАВАХААР ЗҮЙЛ 
ХИЙЖ ЧАДАХГҮЙ
Хүүхдийн эрхийн асуудлаар НҮБ,  ЮНИСЕФ-
ийн төлөөлөгч ирээд шалгавал манайх шиг 
сайхан улс байхгүй. Бүх тайлангаа хууль, 
заалтдаа тохируулаад хийчихсэн юм шиг. 
Хамгийн гол нь цаасан дээр байгаа зүйлс 
нь амьдрал дээр байхгүйд л асуудал байна. 
Сүүлийн хоёр жилийн судалгаанаас харахад 
хүүхдийн хүчирхийллийн тоо өсчихлөө. 
Энэ бол зөвхөн цагдаагийн байгууллагад 
бүртгэгдсэн тоо. Үүний цаана бүртгэгдээгүй 

хэд байгааг мэдэхгүй. Хүмүүс хүчирхийллийн 
гэмт хэрэг ихсэхээр муу, багасахаар сайн гэж 
л хараад байна. Гэтэл хүүхдийг зодож нүдэх, 
хүчирхийлэхээс гадна хүүхдэд олгож байгаа 
манай нийгмийн нөхцөл маш их ялгаатай 
байна. Жишээлбэл, хотын захад амьдарч 
байгаа хүүхэд болон хотын төвд амьдарч 
байгаа хүүхэд хоёрын хооронд тэнгэр, газар 
шиг ялгаа бий. Гэр хороололд, хотоос зайдуу 
амьдарч байгаа хүүхдүүд бол “цоожтой хаалга”-
ны л хүүхдүүд юм. Өсөж хөгжих, хараад урам 
зориг авч, тэмүүлэх ямар ч сайхан зүйл алга. 
Хүүхдийн амьдрах орчин, сурч боловсрох 
эрхийн байдалд анхаарах цаг болчихсон шүү 
дээ. “Ид шидийн орон” хүүхэд хамгааллын 
үндсэн ажлуудаа хийж байгаа. Хамгаалах байр 
нээгдсэнээс хойш 162 кэйс бүрэн шийдэгдсэн. 
Мэргэжлийн баг тухайн хүүхдийг аюулгүй 
болох хүртэл нь ажилласан. Бие сэтгэлийн 
хүчирхийлэлд өртсөн эдгээр хүүхдийн бага 
нь ой 7 сартай, том нь 18 настай байсан. 
Заримыг нь ээжтэй нь хамт хүлээж авдаг. 
Тэднийг нийгэмд гараад аюулгүй болох хүртэл 
нь хугацаагүйгээр хүлээн авч, байрлуулдаг. 
Дунджаар нэг хүүхэд 56 хонодог судалгаа 

гарсан. Бид 2000-3000 хүүхдэд шууд нөлөөлөх 
ажил хийж байна. Хүүхдүүд гэрэл гэгээтэй 
орчинд ирээд гоё юм үзэж хараад ном уншиж, 
эерэг хүмүүсийн дунд орохоороо маш хурдан 
өөрчлөгддөг. Хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг 
хийсэн аянууд, хүүхэд хамгааллын 108 утас 
ажиллуулдаг болсон гэхчлэн сайн зүйлс 
байдаг хэдий ч яг бодлого гаргадаг хүмүүс нь 
амьдралаас хол байдаг. Тэд нар өөрсдөө ирж 
үзээд дотор нь орж байж л илүү сайн ойлгож, 
шийдвэр гаргана.

Бид нар “Ид шидийн орон-1”-ийг ажил-
луулахдаа маш их өөрчлөлтийг харсан. 
Одоо “Ид шидийн орон-2” дээрээ гурав 
дахин их ажил хийхийг зорьж байна. Төр 
засаг эндээс үлгэр дууриал аваад ядаж 21 
аймаг, 9 дүүрэгтээ хүүхэд хамгааллын бүтээн 
байгуулалт хийгээсэй гэж боддог. Монголд 
байгаа бэрхшээлүүдийг хандиваар шийдэх 
ёсгүй шүү дээ. Бид хүссэн, хүсээгүй төр засгийн 
бодлогод нөлөөлөх байх. Оны өмнө хотын 
дарга ирж, бүтээн байгуулалттай танилцахдаа 
хэрэгжүүлж болмоор санаа оноо авлаа гэдгээ 
хэлсэн. Манай байгууллага улс төр, шашнаас 
хол хөндий явсаар найман жил болсон. Энэ 
зарчмаа л баримтлана.  

Сонгууль дөхөх үеэр бид нар зарим 
хэвлэл мэдээллийнхэнтэй хамтраад нэр 
дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөрт хүүхэд 
хамгааллын талаар орсон, эсэхийг ямар нэгэн 
үнэлэлт дүгнэлт хийхгүйгээр “check”-лэх санаа 
байна. 2019 онд сургууль, цэцэрлэг нэлээд 
баригдсан нь сайхан байлаа. Энэ жил гэртээ 
цоожлуулж үлдэх хүүхдийн тоо багасах байх. 
Мөн хүүхэд хамгааллын чиглэлд ес орчим 
тэрбум төгрөг төсөвлөгдсөн нь түүхэн дэх 
хамгийн дээд үзүүлэлт болсон. 

Энэ мөнгө зөв зарцуулагдаасай гэж хүсэх 
байна даа.  

ХҮҮХДҮҮД ГЭРЭЛ ГЭГЭЭТЭЙ 
ОРЧИНД ИРЭЭД ГОЁ ЮМ ҮЗЭЖ 
ХАРААД НОМ УНШИЖ, ЭЕРЭГ 

ХҮМҮҮСИЙН ДУНД ОРОХООРОО 
МАШ ХУРДАН ӨӨРЧЛӨГДДӨГ. 
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Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл – 
“Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийн 

гүн ухамсар дархлаатай улс 
үндэстэн болно”. 

Ногоон хөгжил - “Ногоон 
хөгжлийг эрхэмлэн 

байгаль орчны тогтвортой 
байдлыг хангана”. 

Амар тайван, аюулгүй нийгэм – 
“Үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг 
хамгаалах гадаад дотоод таатай 

орчин бүрдэнэ”. 

Бүсчилсэн хөгжил – “Бүс нутгийн эдийн 
засгийн интеграцад нэгдсэн, хүн амын 

нутагшилт, суурьшлын тогтвортой 
тогтолцоотой, өрсөлдөх чадвартай улс 

доторх бүсүүдийг хөгжүүлнэ”. 

Улаанбаатар болон дагуул хот - 
“Амьдрахад таатай, байгаль орчинд 

ээлтэй, хүн төвтэй хот болгон хөгжүүлнэ”. 

Хүний хөгжил – “Монгол Улсын Хүний 
хөгжлийн индексийг 0.9-д хүргэж, аз 

жаргалын индексээр дэлхийн эхний 10 
орны тоонд багтана”. 

Амьдралын чанар ба дундаж 
давхарга – “Сэтгэл хангалуун 

амьдрах нөхцлөөр тэтгэгдсэн дундаж 
давхаргыг 2050 он гэхэд нийт хүн 

амын 80 хувьд хүргэнэ”. 

Эдийн засаг – “ДНБ 6.1 дахин нэмэгдэж 
нэг хүнд ногдох ДНБ 3.6 дахин өсөж, 

15,000 ам.долларт хүрч, дэлхийн өндөр 
хөгжилтэй орнуудын босгыг давна”. 

Сайн засаглал - “Тогтвортой засаглал 
тогтож, хүний эрхийг бүрэн хангасан, 
шударга ёсны тогтолцоо төлөвшсөн, 

авлигагүй улс болно”. 

Урт хугацааны хөгжлийн үзэл 
баримтлалын эрхэм 9 зорилго:

АЛСЫН ХАРАА 2050

ИНФОГРАФИК

Монгол Улсын Ерөнхий Сайд   

У.ХҮРЭЛСҮХ

  Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

“Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд 
Монгол Улс яаж хөгжив. Юу хийж 
бүтээв, ололт амжилт нь юу байв, 

алдаа нь юу байв гэдэгт бодит 
үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. Энэ 
алдаанаас бид сургамж авч, ирэх 
30 жил хэрхэн хөгжих вэ гэдэгт 

хөгжлийн бодлого боловсруулсан 
нь түүхэнд үлдэнэ гэдэгт итгэж 
байна. Алсын хараагүйгээр, урт 
хугацааны бодлогогүйгээр улс 

орон хөгжихгүй. Үүнийг дэлхийн 
түүх баталсан. Урт хугацааны 

хөгжлийн бодлого нь манай улсын 
хөгжлийн алтангадас болно"

“Алсын хараа 2050” урт хугацааны 
хөгжлийн үзэл баримтлалын гол цөм 
нь “Монгол хүн” байж зорилго бүр нь 
монгол хүний сайн, сайхан байдлыг 

дээшлүүлэхэд чиглэж байгаа юм. Үзэл 
баримтлалыг боловсруулахад найман 
сарын хугацаанд 1500 гаруй эрдэмтэн, 

судлаач ажиллаж өнгөрсөн, одоо, 
ирээдүйг сүлжсэн хөгжлийн тогтолцоонд 
тулгуурласан Монгол Улсыг 30 жилийн 
хугацаанд хөгжүүлэх алсын хараатай 

болж байгаагаараа онцлог юм. 

Улсын их хурлын дарга 

Г.ЗАНДАНШАТАР 

Монгол Улсын Засгийн 
газраас “Алсын хараа 2050” урт хугацааны 
хөгжлийн үзэл баримтлалыг тодорхойлсон 

баримт бичгийг Улсын Их Хуралд өргөн 
барьсан. Энэ бол Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх нэг томоохон 
алхам, санаачилга юм. УИХ-ын хаврын 

ээлжит чуулганаар уг асуудлыг хэлэлцэн 
баталснаар Үндсэн хуульд оруулсан 

нэмэлт, өөрчлөлт “амь” орж, бодитой, үр 
дүнтэй хэрэгжинэ. Ард түмний аж амьдрал, 
улс орны хөгжил дэвшил тууштай, нэг чигт 

тогтвортой хөгжих бололцоо бүрдэнэ.

Хаана хүрэхээ харахгүй бол тэнд хэзээ ч очиж чадахгүй гэж үг бий. Монгол хүн 
гэж хэн бэ, бидний хөгжлийн чиг хааш тэмүүлэх вэ гэдгээ бид тодорхойлсон 
билүү. Тэгвэл манай улсын 1500 гаруй эрдэмтэн, судлаачид найман сарын 
хугацаанд хамтран ажиллаж өнгөрсөн 30 жилийн алдаа, оноогоо дүгнэж ирэх 
30 жилийн зорилго, үзэл баримтлалаа тодорхойлсон нь “Алсын хараа 2050” 
урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал юм. 

Монгол Улсын Сайд, Засгийн Газрын 
Хэрэг эрхлэх газрын дарга
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Боловсруулах аж үйлдвэр 

Олборлох болон боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн зохимжтой 
харьцаа бүхий уул уурхайн аж 
үйлдвэр 

Эрчим хүч 

Тээвэр, логистикийн салбар 

Аялал 

Мэдлэгжсэн, бүтээлч эдийн 
засаг (Creative Indistry)

80%
Дундаж давхаргыг 2050 он гэхэд нийт хүн амын 

80 хувьд хүргэх бодлого хэрэгжүүлнэ. 

15 000 
2050 он гэхэд ДНБ 6.1 дахин, нэг хүнд 
ногдох ДНБ 3.6 дахин нэмэгдэж 15,000 

ам.долларт хүрнэ.

100% 
Органик хүнс, эрчим хүчний идэвхтэй тоглогч 
болж эрчим хүч болон барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг дотоодоос 100 хувь 

хангана. 

85% 
Дэлхийн банкны засаглалын индексийн 

Засгийн газрын үр нөлөөний индекс 
одоо 45,7 хувь байгааг 85 хувьд хүргэнэ. 

2020 
УЛААНБААТАР ХОТ

Идэвхтэй иргэн

Эрүүл, цэвэр орчин

Орон зайн оновчтой 
төлөвлөлт
Эрх зүйн шинэчлэл

Үйлдвэрлэгч хотууд

Бүтээгч иргэн

Ногоон орчин

Олон төвт хот

Хотын тогтвортой 
засаглал
Төрөлжсөн 
хөгжилтэй хотууд

Оюунлаг иргэн

Амьдралын таатай орчин

Метрополитан

Хотын сайн засаглал

Өрсөлдөгч хотууд

2030 2040 
УЛААНБААТАР 
АГЛОМИРАЦИ

2050 
УЛААНБААТАР 
МЕТРОПОЛИТАН

35% 
Улсын тусгай хамгаалалттай газар 

нутгийн хэмжээ 20 хувь байгааг 
нэмэгдүүлж 35 хувь болгоно. 

 52%  
Нийслэл, орон нутгийн хяналтын 

камерын нэгд сэн төв бий болгож орчин 
үеийн хэрэгцээ шаард лагад нийцүүлэн 

хөгжүүлснээр гэмт хэр гийн илрүүлэлтийг 40 
хувь байгаагаас 52 хувьд хүргэнэ. 

Амьдрахад таатай, байгаль орчинд ээлтэй, хүн төвтэй ухаалаг хот

6   
Монгол Улсын эдийн засгийн макро 
бүсүүдийг шинэчлэн тогтоож Баруун, 

Хангайн, Алтайн, Төвийн, Говийн ба Зүүн 
гэсэн зургаан бүсээр улс, орны нутаг 

дэвсгэрийн хөгжлийг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. 

130 000 
Орон сууцны хөнгөлөлттэй 

зээлдэгчийн тоо    71 мянга орчим 
байгааг 130 мянга болгоно. 

15
Эрүүл мэндийн үйлчилгээний зардалд иргэн 
төлөх төлбөр хувь хэмжээг 41 хувиас 15 хувь 

болгож багасгана. 

225,000+
Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг, 

дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн тоо 
62 мянга байгааг 225 мянгад хүргэнэ.  6сая

Хүлээн авах гадаад жуулчдын тоо 
600 мянга байгааг 6,0 сая болгоно. 

6 
Хэрэглэгч эдийн засгаас үйлдвэрлэгч эдийн 

засаг руу шилжиж, үндсэн 6 салбараар эдийн 
засгийн бүтэц тодорхойлогддог болно: 

1

2
3
4
5

6

МЕТРОПОЛИТАН ХОТ 

УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫН 
ЗОРИЛТУУДААС ОНЦЛОН ХҮРГЭЖ БАЙНА.

“АЛСЫН ХАРАА 2050” 

УЛААНБААТАР 
БОЛОН ДАГУУЛ ХОТУУД

Бат-Очирын ЗУЛ



124

HUMANS 
OF UB
Оюунсүхийн АНХЗАЯА

“Гучин жилийн өмнөх дурсамжаасаа хуваалцаач” хэмээн асуухад хүн бүрийн нүд 
дурсамжид хөвж, тэртээ үеийн мэдрэмж, залуу насны өдрүүдээ санагалзах мэт 
инээмсэглэж байлаа. Тэр үед дөнгөж хорвоод мэндлэн өлгийтэй явсан нялх үр 

одоо эх хүн болж, тэр үед төрөө ч үгүй явсан охин өөрийн брэндээ үүсгэж, хөдөө 
нутгийн их амар амгаланд хөдөлмөрлөж явсан бүсгүй үр хүүхдүүдээ тойруулан аз 
жаргалтай амьдран сууна. Тэдний өгүүлэх түүх, дурсамж танд 30 жилийн өмнөх 

рүү хэсэгхэн ч болтугай зочлох боломж олгоно.

ГАНСҮХИЙН УНДРАМ | 29 НАСТАЙ
ХАБЭА-н инженер

Бага байх үеийн дурсамжууд тод үлдэж дээ. 
Байрны хүүхдүүдтэй сайхан найзалж тоглодог, 
баян ядуу гэсэн ойлголт байхгүй, муу санаа 
байхгүй, хүүхдийн хулгай гэж ч байхгүй. Орой 
болтол тоглож гүйж байгаад, гэрийнхэн дуудахаар 
л ордог. Гэсэн ч одоогийнх шиг хүн аваад явчихна, 
ийм тийм юм болчихно гэх айдасгүй. Бөөнөөрөө 
нийлж суугаад ундааны бөглөөг хавтгай болтол 
нүдэж, бас нуугдаж тоглоно. Халуун өдөр усаар 
байлдаж, орцны жижүүрт зөндөө загнуулдаг 
байсан. Талх 210 төгрөг, хайрцаг шүдэнз 10 
төгрөг, 50 төгрөгийн цехийн ундаа, гөөхий хаа 
сайгүй. Бидний идэж уух зүйлүүд ч эрүүл, чанартай 
байсан. Одоогийнх шиг утас шагайж суусан хүүхэд 
байхгүй, жинхэнэ амьд харилцаа, гэр бүлийн 

халуун уур амьсгалыг мэдэрдэг байлаа шүү дээ. 

Гэрийнхэн “Орчин үед гоё болжээ, өмнө нь мөнгө 
байсан ч авах юм нь байдаггүй байлаа” гэж 
ярьдаг. Үнэхээр л бидэнд олон боломжийг нээж 
өгсөн. Одоо интернэтээр хүссэн зүйлээ хайгаад 
үздэг, тухайн үед ховор байсан юм болгоныг ганц 
алхаад л тааралдах дэлгүүрээс авч болно. Техник 
технологийн дэвшил манай улсад дэлхийтэй 
зэрэгцэн ирж, түүнийг нь ашиглах боломжтой 
болж. Гэхдээ би хүүхдийнхээ ирээдүйд санаа 
зовдог. Хэт их технологийн хамаарал тэдний 
амьд харилцааг үгүй хийх вий гэж санаа зовдог. 
Охинтойгоо цагийг өнгөрүүлэх гэж хичээдэг л дээ. 
Ер нь хүн болгон гэр бүлээрээ байх цагийг байнга, 
ямар ч аргаар хамаагүй гаргаж байх хэрэгтэй. 
Гэхдээ л дутуу юм шиг, ямар нэг байдлаар үнэт 
зүйлээ алдаад байгаа юм шиг айдас эрхгүй төрдөг 

болчихсон. 

90-ээд онд байсан тэр сайхан уур амьсгалыг гэр 
бүлүүд дунд эргүүлэн авчрах юмсан л гэж хүсдэг 
дээ. Миний өнгөрүүлсэн хүүхэд насыг тэд ч бас 
туулаасай. Хоёр өөр үеийг нэгэн зэрэг туулж, 
энэ дунд эцэг эх, том хүн болж хүмүүжсэн гэхээр 
бид азтай байж шүү. Хүүхэд нас минь хөгжил 
хөдөлгөөн дунд өнгөрч. Манай үеийнхнийг ер нь 
ардчилалтай зэрэг өсөж хүмүүжсэн гэж хэлж болох 
байх. 

Гэрэл зургийг: Б.Долгорсүрэн
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ДОНДОГИЙН ГЭЛЭГМАА | 65 НАСТАЙ
Хархорин сангийн аж ахуйн шувуун фермийн 
шувуучин

Би Өвөрхангай аймгийн Хархоринд төрж өссөн. 
1982 онд айл гэр болж, долоон хүү, хоёр  охинтой 
өнөр өтгөн айл болж ирлээ. 15, 16-хан настайдаа 
тахиачнаар ажиллаж эхлэн, 33 настайдаа сум, 
аймаг, улсын аварга болж байлаа. Ногоо тарих, 
мал маллах гээд чадахгүй юм алга даа. Хийж чадах 
бүхнээ л хийж үр хүүхдүүдээ өсгөсөн. Сангийн аж 
ахуй дээрээ бид тавуулаа 6,000 өндөглөгч тахиа 
маллаж, яг энэ салбартаа 19 жил ажилласан. 
Сангийн аж ахуйд зөгий, гахай, туулай гээд олон 
амьтан байдаг байж. Ардчилсан хувьсгалын үеэр 
ч би Хархоринд байсан. Байдал янз бүрээр эргэж, 
улс оронд олон үйл явдал болсон ч бид тэнд ажлаа 
алдахгүй бүрэн хийх нь л чухал байсан. 

Би яаж ч байсан энэ салбараасаа үнэхээр холдож 
чадахгүй юм билээ. Ажил хөдөлмөр буцалж явсан 
сайхан үед өглөө таван цагт босоод, хоол ундгүй 
явж байсан ч түүртдэггүй л байлаа. Бидэнд утас, 
машин байгаагүй, голцуу морин тэргээр явна. Тэр 
үед гараараа хийдэг байсан зүйлийг одоо ч шууд л 
техник технологиор амархан хийдэг болж дээ. Тэр 
үед борви бохис хийх чөлөөгүй. Дээрээс нь зурагт, 
интернет гэх зүйл байх биш өглөө сонин уншлага 
хийхэд хүн бүр цуглаж сонин сайхан сонсдог 
байсан. Ажил, хурал, сонин уншлагыг таслах, 
амралт авах, хоцрох гэсэн юм ер байхгүй шүү. 
Бригадийн дарга бол одоогийн Ерөнхийлөгч л 
гэсэн үг. Богцондоо сонин хийгээд морьтой хүрээд 
ирнэ. Гадаад дотоодын байдал гээд янз бүрийн 
л юм уншина, заримыг нь хүмүүс ойлгодоггүй л 
байсан. 

Би үр хүүхдүүддээ “Та нар сайхан цаг үед төржээ. 
Утас, унаа гээд харилцаа, ажил хөнгөвчлөх бүх 
зүйл байна. Өөрөө л зүтгэвэл амьдрахад сайхан 
цаг үе” гэж хэлдэг. Бидний үед Байгал нуур ч орж 
үзээгүй л явлаа. Манай хүүхэд нэг удаа “Ээж та 
намайг их хачин өсгөжээ. Хэтэрхий даруухан, 
хүний өөдөөс үг хэлж болохгүй болгож” гэж 
тоглоомоор хэлж л байсан. Бүх зүйл хатуу гарын 
дор, маш нарийн төлөвлөгөөтэй, цаг наргүй 
явдаг байсан учраас тэр байдал дотор минь 
хадгалагдаад үлдсэн юм болов уу даа. Гэвч тэр 
үеийг би хааяа хачин их санагалзах юм.
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ГЭРЭЛТИЙН ТЭЛМЭН | 34 НАСТАЙ
“Ард Кредит ББСБ ХК”-ийн Гүйцэтгэх захирал

Би социалист нийгэмд төрж, 90-ээд оны 
шилжилтийн үед өсвөр насаа туулсан. Тухайн үед 
хүн болгоны ой тоонд суусан зүйл бол “өөрчлөлт 
бол гарцаагүй” гэх бодол байсан. Тийм ч 
болохоор ээж аав минь ирээдүйд боловсрол чухал 
болно гэдгийг мэдэрч, төлбөр мөнгө нь хамаагүй, 
хүүхдээ л хэл устай, мэдлэгтэй болгохыг зорьсон. 
Эргээд бодоход тэр үед хүн болгон ирээдүйдээ 
итгэлтэй байхын тулд байнгын суралцаж, 
өөрчлөгдөх шаардлагатай юм байна гэдгийг 
ойлгосон байх.

Байнгын ахиж, зөвхөн дээш өгсдөг хүнийг л 
амжилттай гэхгүй, харин уналтад ороод хэрхэн 
босож байгаагаар тэр амжилт тодорхойлогдох 
юм шиг санагддаг. Надад энэ мэдрэмжийг 2002 
онд 17 настай байхад нэгэн явдал ойлгуулж билээ. 

Арван жилээ алтан медальтай төгссөн, хичээл 
сурлагадаа сайн байсан би өөрийгөө бусдаас 
мундаг гэж бодож явсан юм. Тиймээс ч “Би 
тэнцэхгүй бол хэн тэнцдэг юм” гээд шалгалтдаа 
ч бэлдэхгүй явсаар МУИС-ийн Олон улсын 
харилцааны ангид шалгалт өгтөл нэг оноо дутаад 
тэнцээгүй. Өөр сургуульд орох боломж байсан ч 
ээж минь “Чи хүссэн л сургуульдаа орох хэрэгтэй” 
гэж хэлээд зөвшөөрөөгүй учраас нэг жил өнжсөн. 
Тэр явдлаас жилийн дараа маш сайн бэлдээд 
дахин шалгалтад ороход хотын 1500 хүүхдээс 17-г 
нь тэнцүүлсэн. Тэр үед би яг улаан шугамын дээр, 
17-д бичигдсэнээ хараад шууд уйлсан. Тэнцэж 
чадлаа, одоо миний ирээдүй гэрэлтэй боллоо гээд 
баярлан уйлж байсан тэр үе бол амьдралд минь 
цөөн тохиосон эргэлтийн мөч байсан даа. Хүн 
өөрийгөө бусдаас илүү гэж бодож, хий хоосон 
бардамнаж болохгүй. Өөртөө итгэлтэй байх, 
бардам байх хоёр өөр гэдгийг ойлгосон юм. 

Ном уншдаггүй хүмүүсийн тухай хэлсэн хараагүй 
хүүгийн үг надад ихийг бодуулсан. Тэр “Хүмүүс 
нүдтэй байж яагаад ном уншдаггүй юм бэ” гэж 
хэлснийг сонсоод би хоёр хөл, гартай, хос нүдтэй, 
оюун тархитай байж яагаад хөдөлмөрлөхгүй 
байгаагаа эргэцүүлж билээ. Амьдралд асуудал гарч 
болно, нийгэм шударга биш байж болно. Гэхдээ чи 
тэр нийгмийг бүрдүүлж буй хүмүүсийн нэг учраас 
өөрөөсөө “Би яагаад хүссэн зүйлээ хийхгүй байна 
вэ, би юугаар дутуу гэж?” хэмээн асуух хэрэгтэй. 
Бүх боломж нээлттэй байна, тэр боломжийг 
зөвхөн өөртөө нээх л хэрэгтэй.

Гэрэл зургийг:  О.Төгсбилэг
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Оюунсүхийн АНХЗАЯА

HUMANS OF UB

ГАНЧИМЭГИЙН АРИУНЗУЛ  | 20 НАСТАЙ
“Урлах эрдэм” дээд сургуулийн оюутан, “Shubu 
Brand”-ийг үүсгэн байгуулагч

Арван жилийн сурагч байхаас л тоо, хими, 
биологийн хичээл амархан санагддаг байсан. 
“ЭЕШ”-д ихэнх хичээл дээрээ 700-гаас дээш 
оноо авсан учраас Анагаахын их сургуульд орж 
эмч болно гэдэгтээ бүрэн итгэлтэй явлаа. Гэвч 
амьдралдаа ямар нэг зүйл хийхгүй л бол болохгүй 
санагдаад гар урлал хийдэг залуус ховор байсан 
үед энэ салбар луу орохоор сэтгэл шулуудсан. 
Ямар ч анхны мэдэгдэхүүнгүй, хөрөнгө мөнгө 
байхгүй, оёж, зурж чаддаггүй байсан ч хичээгээд 
л байсан. Ээж аав хоёр “Чи зурж, оёж чаддаггүй 
байж ийм юм хийж чадах юм уу” гэж их эргэлздэг 
байсан ч миний цээжинд багтаад, чадах юм шиг 
мэдрэмж төрж байсан учраас гэр бүлийнхэндээ 
“Надад мөнгө санхүүгээр туслахгүй байсан 
ч зүгээр, би өөрөө хийнэ ээ” гэж хэлсэн юм. 
Мэдээж хэцүү үе зөндөө байсан ч олон мундаг 
хүнээс зөвлөгөө, тусламж авч байсан минь их 
зол завшаантай хэрэг шүү. Анагаах ухааны их 
сургуульд тэнцсэний дараа ч хүмүүс “Чи дизайнер 

юм уу? Ийм зүйл хийдэг байж яагаад энэ сургуульд 
сурч байгаа юм бэ” гэж зөндөө асуусан. Удалгүй 
тус сургуулиас гарч дизайнер болохоор эргэлт 
буцалтгүй шийдсэн дээ. 

Өнөө үед бидэнд хүрээлэл, найз нөхөд хамгийн 
чухал. Бидний нэг нэгэндээ нөлөөлөх нь маш 
хүчтэй учраас өөрийгөө зөв хүнээр тойруулж, 
найзуудаасаа их зүйлийг сурч, хоорондоо олон 
зүйлийг тунгаан ярилцдаг. Яах вэ, миний хэв 
маягийг өөлж гоочлох хүмүүс гарч ирдэг л дээ. 
Гэхдээ тэр бүрт сэтгэлээр унаад байхгүй, хүмүүсийн 
бодлыг хүлээн авч, ойлгож сурсан. Гол асуудал нь 
манай гэрийнхэн жаахан дургүйлхэж хүлээж авдаг 
юм. “Чамайг гадуур явж байхад хүмүүс золбин гэж 
харна. Том болж байгаа охин байж өсвөр насны 
сэтгэлгээнээсээ гар” гэх мэт үгс хэлж байсан. Уг нь 
хүмүүс миний байгаа байдлыг дэмжиж, магтдаг ч 
түүнийг ойлгодоггүй л дээ. 

Залуусын сэтгэлгээ маш их өөрчлөгдөж, шинэ 
зүйлийг хүсдэг болсон. Хэн нэгний дуураймал 
байхыг, нэгэн хэвийн байхыг хэн ч хүсэхгүй байна. 
Анх би утсан дээрээ татаж авсан зургуудаа харж, 
өөрийн сонирхоод байгаа чиглэлийг анзаарч, илүү 

судалж байгаад өөрийн хэв маягийг олж авсан. 
Яваандаа сонсдог дуу, найз нөхдийн хүрээлэл 
хүртэл өөрчлөгдөж, сэтгэлгээ минь илүү задарсан. 
Одоо би хаана л бол хаана, хэнтэй ч байсан 
чөлөөтэй харьцаж чаддаг болсон. Хэрэв өөрийн 
брэндийг нээгээгүй байсан бол энгийн, байдаг 
л хүн болох байсан байх. Хэсэгхэн хугацаанд 
л толгойд харвасан бодлыг хэрэгжүүлсэн нь 
миний хамгийн том амжилт. Бусад шиг фэйсбүүк 
дээр зургаа “бүүст” хийж богино хугацаанд 
танигдах биш, хүмүүст үнэхээр таалагдаж, тэд 
“Ямар гоё юм бэ, үүнийг хар даа” гээд цааш 
түгээх нь надад хамгийн сайхан мэдрэмж өгдөг. 
Анхдагч бол анхдагч, үлдсэн нь бүгд хуулбарлагч 
байдаг. Тиймээс анхдагч байхыг хичээж, өөрийн 
байгаагаар хүлээн зөвшөөрөгдөх нь манай 
үеийнхнийг тодорхойлж байна. Хэдийгээр асар 
хурдтай биш ч бид нэгнээ өөр гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрч, өөрчлөлтийг хүлээн авахад суралцаж 
байна. 

Гэрэл зургийг: О.Төгсбилэг
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019 он Монголын эдийн засаг, тэр 
дундаа банкны салбарын хувьд 
тийм ч таатай жил байсангүй. 
ОУВС-гийн хөтөлбөрт орсноор бан-

кууд богино хуга цаанд өөрийн хөрөнгөө 
нэмэх зэрэг шаард лагатай тулж, үүнийг да-
гаад зээ лийн өсөлт ч өмнөх оноос саарсан 
байна.  

-Өнгөрсөн онд эдийн засаг бага ч гэсэн өсөлттэй 
гарсан боловч нийт эдийн засгийн хувьд 
харахад тийм таатай жил байсангүй. ОУВС-гийн 
хөтөлбөрт хамрагдсан гэдэг нь л эдийн засаг 
хэцүү байгаагийн шинж. Аз болж нүүрс, зэсийн 
эрэлт болон үнэ тогтвортой байсан нь байдал 
бүр муу руу эргэхээс аварсан гэж хэлж болно. 

ОУВС-гийн хөтөлбөрт орсон нь банкуудын  
хувьд амаргүй туссан. Хамгийн түрүүнд 
активын чанарын үнэлгээ банкуудад хийгдлээ. 
Цөөнгүй банк нэмэлт нөөцийн сан байгуулж, 
өөрийн хөрөнгөө нэмэх шаардлагатай 
тулсан. “ХасБанк”-ны хувьд харин нөөцийн 
сан байгуулах шаардлага гараагүй. Гэхдээ бид 
үүнийг нэг удаагийн үнэлгээ, шалгалт гэдгээр 
харалгүй байгууллагын зээлийн процесс болон 
өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа сайжруулаад 
явж байгаа. Учир нь, одоо хэрэгжиж буй ОУВС-
гийн хөтөлбөр амжилттай дууслаа ч гэсэн 
ойрын хугацаанд ахин хамрагдах болов уу гэсэн 
таамаг бий. Нэгэнт тийм эрсдэл байгаа учраас 
дараагийн эдийн засгийн сөрөг мөчлөгт бэлэн 

байх үүднээс өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 
активын чанарын үнэлгээнд ашигладаг 
аргачлалыг нь нэвтрүүлэн, хэрэгжүүлээд явж 
байна. Үүнийг зөвхөн сөрөг талаас, нэг удаагийн 
гэрийн даалгавар гэхээс илүү тогтвортой авч 
явах процессуудын нэг болгосон нь бидний 
давуу тал байх. 

Хоёрт, активын чанарын үнэлгээ дуусаад 
удалгүй өөрийн хөрөнгийн нэмэлт шалгуур орж 
ирсэн. Иргэдийн зээлийн хязгаарлалт их орж 
ирснээс болж амаргүй байдал үүслээ. ОУВС-
гийн хөтөлбөр банкны реформын хувьд зөв ч 
гэсэн хэрэгжүүлэх хугацаа дэндүү богино учраас 
банкуу дад сонголт их цөөхөн байлаа. Өнгөрсөн 
оны 11 дүгээр сарын байдлаар харахад банкны 

ЭРҮҮЛ АШИГ, ТОГТВОРТОЙ 
ӨСӨЛТИЙГ БИД ЗОРЬДОГ 
“ХасБанк”-ны Гүйцэтгэх захирал Г.Цэвэгжавтай банкны шинэчлэл, цахим шилжилт, 
Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар ярилцлаа. 

Г.ЦЭВЭГЖАВ: 
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сек торт зээлийн өсөлт маш бага гарсан. Энэ жил 
ч гэсэн өсөлт тийм өндөр гарахааргүй таамаг 
байна. 

-Энэ онд Монголын эдийн засгийн өсөлт 
зур гаан хувьтай байна гэсэн таамаг гараад 
байна. Та банкны салбарт ажиллаж байгаа 
хүн, энэ таамаг хэр бодитой гэж харж байна 
вэ? 

-Зургаан хувийн өсөлт бол байж болох боломжит 
хувилбар. ОУВС, Азийн хөгжлийн банкны таамаг 
ч гэсэн төстэй гарсан байсан. Гэхдээ зургаан 
хувийн өсөлтдөө хүрэхгүй байж мэдэх хэд хэдэн 
эрсдэл бий. Олон улсын эдийн засгийн нөхцөл 
байдлаас анхаарал татаж байгаа нь Хятад, 
Америк хоорондын худалдааны дайн. Үүний үр 
дүн ямар байх вэ, Хятадын эдийн засгийн өсөлт 
удаашрах эсэх нь манайд тодорхой хэмжээгээр 
нөлөөлнө. 

Мөн нүүрс, зэс, алт буюу манай экспортын голлох 
түүхий эдийн ханш хэр тогтвортой байхыг 
бид харах ёстой. Дараагийн том асуудал бол 
мэдээж гадаадын хөрөнгө оруулалт. Гадаадын 
хөрөнгө оруулалт гэхээр бид олон төрлийн 
хөрөнгө оруулалтын тухай ярьж байгаа юм шиг 
хэрнээ үндсэндээ үйл ажиллагаагаа эхэлсэн 
нь Оюутолгой л байна. Оюутолгойн гэрээг 
шинэчилсэн Үндсэн хуультай уялдуулж хэрхэн 
хэлэлцээр хийхээс их зүйл шалтгаална. Хэрэв 
аль аль талдаа ашигтай үр дүн гарвал эдийн 
засгийн өсөлт зургаан хувьтай гарах магадлал 
өндөр. Оюутолгойн төсөл зогсвол гурван 
хувийн өсөлт үгүй болно гэсэн шинжээчдийн 
тооцоо байдаг. 

Мэдээж ирэх сонгуулийн үр дүн, ам.доллар 
төгрөгийн ханш хэрхэх нь чухал нөлөөтэй байх 
нь тодорхой.  Гэхдээ яг одоогийн байдлаар 
Монголын эдийн засагт сөрөг дохионууд нь 
илүү асчихаад байна. 

-Эдийн засгаа тэлэхийн тулд урт болон 
богино, дунд хугацаанд ямар ажлуудыг 
голлон хийх ёстой гэж Та бодож байна вэ?  

-Шийдвэр гаргах түвшинд урт хугацааны 
шийдвэрүүддээ илүү анхаарч байгаа нь 
харагдаж байна л даа. Ингэхдээ богино, дунд 
хугацааны шийдвэрүүдэд төдийлэн анхаарахгүй 
байгаа мэт ажиглагдаж байгаа. Жишээ нь, 
ам.долларын ханшийн хувьд ярихад бизнес 
эрхлэгчид хэд байх нь хамаагүй, урт хугацаанд 
тогтвортой бариад өгөөч л гэсэн хүсэлт тавьдаг. 
Мэдээж экспортоо дэмжиж байж ам.долларын 
эх үүсвэр бий болгоно. Үүнд бид экспортын 
олон бүтээгдэхүүн ярьдаг ч хамгийн том бөгөөд 
гол нь ерөөсөө л уул уурхайнх. Уул уурхайн 
түүхий эдийн экспортын дараа гаднын хөрөнгө 
оруулалт, ам.долларын эх үүсвэр хамгийн их 
татах боломжтой салбар бол яах аргагүй банк. 

Богино, дунд хугацаанд банк, уул уурхайн 
салбарт тогтвортой бодлого бариулчихад 
эдийн засгаа өсгөх бүрэн боломжтой санагддаг. 
Урт хугацааны бодлогоо бариад, богино дунд 
хугацааны оновчтой шийдвэрүүдээ гаргаад 
хослуулан явах нь хамгийн зөв зүйтэй. Энэ бол 
тийм хэцүү даалгавар биш л дээ. Одоогийн 
байгаа уурхайнуудаа зөв ашиглалтад оруулах, 
банкны реформыг зүй зохистой хангаад, 
тодорхой хугацаа өгөхөд л болох зүйл. Тэгээд 
урт хугацаанд бусад экспортын салбараа дэмжих 
бодлогоо өнөөдрөөс эхлээд боловсруулах 
хэрэгтэй болов уу.  

-Эдийн засгийн хүндрэлтэй энэ цаг үед 
“ХасБанк” ямар бодлого барьж ажилласан 
бэ?  

-Банкны салбарт хадгаламжийн зээлийн хүү 

МАНАЙ БАНКНЫ ХУВЬД 

ҮНИЙН ДАЙНД ОРОЛЦОЖ, 

БАНКНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЭЗЛЭХ 

ХУВИА НЭМЭХЭЭС ИЛҮҮ 

ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ ДЭЭРЭЭ 

ТӨВЛӨРЛӨӨ.

аль болох өндөр амлаж, банкны зээлийн хүүг 
аль болох бууруулдаг хандлага бий. Олон 
улсад үүнийг үнийн дайн гэдэг. Үүний сонгодог 
жишээ сүүлийн хоёр жилд банкны салбарт 
нэлээд харагдлаа. Энэ нь богино хугацаанд 
харилцагчдад давуу тал үүсгэж байгаа юм шиг 
хэрнээ урт хугацаанд эрүүл биш зүйл л дээ. 

Манай банкны хувьд үнийн дайнд оролцож, 
банкны зах зээлд эзлэх хувиа нэмэхээс илүү 
чанарын үзүүлэлт дээрээ нэлээн төвлөрлөө. 
Нэгэнт хэрэглээний зээл хязгаарласан учраас 
бичил, жижиг дунд бизнесүүдтэй ойрхон 
ажилласан. Тиймдээ ч зээлийн өсөлт бүхлээрээ 
өсөлтгүй гарсан ч гэсэн бичил, жижиг дунд 
бизнес, ногоон санхүүжилт дээр өсөлттэй гарч 
чадсан. Бусад эдийн засгийн потенциал муутай, 
эрсдэлтэй сегментүүдэд бол бууралттай гарсан. 
Банкны дүр зургаар харахад бууралттай байгаа 
мэт боловч бидний зорилтот сегментэд өсөлт 
гарсан гэж ойлгож болно. 

-Банкууд сүүлийн жилүүдэд мэдээллийн 
технологийн ололтыг үйлчилгээндээ 
нэвтрүүлэх ажлыг их хийж байгаа. “ХасБанк” 
ч гэсэн олон шинэ үйлчилгээ нэвтрүүлснээс 
хуваалцахгүй юу?    

-Салбарын процессыг сайжруулах, үйлчилгээгээ 
хялбаршуулах, дотоод зүйлсүүдээ автоматжуулах 
олон ажил хийсэн. Төрийн мэдээллийн 
солилцооны нэгдсэн “ХУР” системийг бүх 
салбартаа нэвтрүүлж, автомат скоринг систем, 
зайнаас данс нээх, зээлийн үйлчилгээ авах зэрэг 
технологийн шинэчлэлтүүдийг хийгээд явж 
байна. 

Монгол Улсын өнөөдөр хүчин төгөлдөр бодлого, 
журмууд цахим банкны үйлчилгээ нэвтрүүлэхэд 
бага зэрэг хоцрогдолтой байна. Заавал салбар 
дээр ирж гарын үсэг зурах, заавал цаасан баримт 
үйлдэх ёстой нь хэвээр. Гэтэл бид харилцагчаа 
таньж мэдэх маш олон аргуудад бэлэн болсон. 
Бидний хувьд хууль эрх зүйн орчинд сайжруулах 
зүйлсийг холбогдох нэгжүүдэд нь уламжлаад явж 
байгаа. Харилцагчийн хүсээд байгаа гэрээсээ 
гарахгүйгээр, салбар дээр ирэхгүйгээр банкны 
уламжлалт бүх үйлчилгээг бүрэн авах боломж 

удахгүй нээгдэнэ гэдэгт итгэлтэй, бас бэлтгэлтэй 
байна. 

-“ХасБанк” Монголд үйл ажиллагаа явуулж 
буй финтекүүдтэй их ойрхон ажиллаж 
байгаа. Финтекүүдийг дайсан, өрсөлдөгч 
гэж харахгүй хамтарч байгаагийн цаана 
ямар давуу тал байгаа вэ?   

-Бидний хувьд финтекүүдийг банкны дайсан 
гэж харахгүй, харин ч яаж хамтарч ажиллах вэ 
гэдэгт илүү анхаарч байгаа. Гэхдээ нэг зарчмын 
шаардлага бий. Тэр нь, бодлогын хувьд нэг 
стратегитай байх. Тогтвортой санхүүжилтийг 
дэмжсэн, дээрээс нь харилцан ашигтай байх, 
харилцагчдаа үзүүлж байгаа үйлчилгээ нь 
харилцагчаа хамгаалсан зарчмыг агуулсан 
байх шаардлага тавиад, хэрвээ хангаж байвал 
хамтарч ажиллаж байна. 

2019 онд бид финтек компаниудын түншлэлд 
голлон ажилласан. Нэгэнт харилцагчдад маань 
үйлчилгээ нь шаардлагатай бол бусад газруудтай 
хамтарч ажиллая гэдэг бидний гол зорилгын 
нэг. Энэ дундаас хүмүүст хамгийн их хүрсэн 
нь “Мобиком”-той хамтарсан “Candy” цахим 
мөнгө. “Мобиком”-ын хувьд цахим мөнгөний 
зөвшөөрлөө Монголбанкнаас авчихсан байсан 
бөгөөд бид хамтраад шат дараалалтай ажиллаж 
байна. “Candy” карт худалдаанд гарснаас гадна 
“ХасБанк”-ны АТМ-ээр ороод цахим мөнгөө 
бэлэн мөнгө болгох боломжтой болсон. 
Мөн “ХасБанк”-ны ПОС-оор гүйлгээ хийвэл 
урамшуулал орж, “Мобиком”-ын зургаан салбар 
дээр банкны карт захиалах үйлчилгээ нэвтрүүлж, 
туршаад явж байна. Харилцагчид өөрт хамгийн 
амар сувгаа сонгож үйлчлүүлэх олон боломжийг 
нээж байгаагийн нэг хэсэг нь. 

Мөн бид өнгөрсөн онд “360 файнанс”, “NEG 
wallet”-тэй ойрхон ажиллалаа. Үргэлжлүүлээд 
хамтрах боломжууд ч яригдаж байгаа. 

-Банк заавал өөрөө шинээр цахим 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргаснаас хамтрах 
нь хамаагүй зөв сонголт гэж ойлгож болох 
уу?  

-Банк олон чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахын 
хэрээр хүссэн хүсээгүй удаашралд ордог нь олон 
улсад ч банкны секторт тулгардаг асуудал. Тийм 
болохоор үнэхээр хурдан хийж чадаж байгаа 
компаниуд байвал хамтарч ажиллаад, шинэ 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээ зах зээлд нэвтрүүлээд 
явах нь зөв гэж үзсэн. Мэдээж бид банкны гол 
үйлчилгээгээ өөрсдөө авч яваад, технологийн 
мундаг шийдэл гаргаж байгаа компаниудтай 
хамтраад явна. Өнөө цагт, банк өөрөө бие дааж 
mobile wallet, лояалти хөтөлбөр шинээр хийх нь 
үр дүнгүй, цаг зарсан, өгөөж багатай ажил болох 
байх. 

-Монгол Улсын эдийн засаг сүүлийн 28 
жилийн 16-д нь хямралтай байжээ гэж та 
хэлж байсан. Ийм хэцүү нөхцөлд “ХасБанк” 
богино хугацаанд өндөр өсөлт үзүүлж, өдгөө 
манай зах зээлийн томоохон тоглогчдын нэг 
болж чадсан. Үүний нууц нь юу байсан бол?  

-Анх эхэлж байсан түүхээс харахад “ХасБанк” 
одоогийн финтекүүдтэй философи нь төстэй 
байсан болов уу гэж би хардаг. Бид санхүүгийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг яаж ихэсгэх вэ, 
зээл авч чадахгүй хүмүүст яаж боломж олгох 
вэ, бодит эдийн засагт хувь нэмэр оруулдаг 
бичил бизнес эрхлэгчдэд яаж зээл өгөх вэ 
гэдэгт төвлөрч, тухайн үеийн банкуудаас арай 
өөр боломж, үйлчилгээ санал болгож эхэлсэн 
байдаг. Одоогийн финтекүүд яг ийм л зорилгоор 
эхэлж, технологийн давуу талуудыг ашиглан 
санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа шүү дээ. 
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Бидний амжилтын хамгийн том нууц гэвэл 
тогтвортой өсөлтөд зорьдог, үзэл санаандаа 
үнэнч байдал маань болов уу. Өнөөдөр өндөр 
өсөлт хийгээд, дараа нь буурах хэлбэлзлийг 
бид хүлээн зөвшөөрдөггүй. Байгаль орчинд 
ээлгүй үйл ажиллагаа явуулдаг бизнесийг бид 
санхүүжүүлэхгүй гэж олон жилийн өмнө журамдаа 
оруулснаа одоо ч дагадаг. Харилцагчдаа үзүүлж 
буй хүү, хураамжууд ил тод байх ёстой гэж 
Монголбанкнаас сая гаргасан журам “ХасБанк”-
ны хувьд арваад жилийн өмнөөс хэрэгжсээр л 
ирсэн. 

Мөн гаднын олон компани, байгууллага бидэнд 
эх үүсвэр олгодог. ОУВС, Европын сэргээн 
босголт хөгжлийн банк, Азийн хөгжлийн банк, 
Бельгийн хөгжлийн сан гээд нэрлэвэл 30 гаруй 
болно. Энэ том байгууллагууд сүүлийн 15 жил 
биднийг тогтвортой дэмжиж ирсэн. Мэдээж 
харилцагчид маань бидний амжилтын хамгийн 
том хэсэг. Бидэнд итгээд, биднийг дэмжээд 
ирсэн тэр итгэлээр “ХасБанк”-ны зах зээлд эзлэх 
хувь томорсоор, өдгөө Монголын топ дөрвөн 
банкны нэг болж чадсан байна.

-Компанийн засаглалын хувьд “ХасБанк”-ны 
гол онцлог чанар юу вэ? 

-Бид харилцагч нартайгаа өрсөлдөхгүй 
гэсэн хатуу зарчимтай. Зөвхөн санхүүгийн 
үйлчилгээгээ л үзүүлнэ. Банк бол банкны, 
лизинг бол лизингийн, даатгал бол даатгалын 
үйлчилгээгээ л үзүүлээд явна гэсэн үг. Бид зөвхөн 
санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг, өөрсдийнхөө 
харилцагч нартай өрсөлддөггүй. Энэ бол 
компанийн засаглалын зөв бүтэц гэж боддог.  

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц бас чухал 
нөлөөтэй. Олон хувьцаа эзэмшигчтэй учраас 
ашиг сонирхлын зөрчил бага, үйл ажиллагааны 
баланс тэр хэрээр зөв. Төлөөлөн удирдах 
зөвлөл, банк дотроо удирдлагын багийн үүрэг 

хариуцлага, заагууд нь маш тодорхой байдаг. 
Бид юу хийж болох, бас юу хийж болохгүйгээ 
мэднэ. Хэн ямар шийдвэр гаргах зөвшөөрлүүд 
нь ч тодорхой. Тийм учраас үйл ажиллагаандаа 
мэргэжлийн үүднээс шийдвэр гаргах боломж их. 
Зөвхөн удирдлагын баг гэлтгүй энэ соёл газар, 
хэлтэс, салбар, нэгжүүдэд ч адилхан. 

-“Оны онцлох Entrepreneur-2019” ёслолын 
арга хэмжээнээс ХасБанк "Банкны салбарын 
Энтрепренер"-ээр шалгарсан. Мөн “The 
Banker” сэтгүүлээс Монгол Улсын шилдэг 
банкаар "ХасБанк"-ийг дөрөв дэх удаагаа 
тодруулсан байсан. Дээрх шагналууд ямар 
үнэ цэнээр ирж, ямар гол ажлуудыг тань 
үнэлсэн байв? 

-Манай банкны цахим өөрчлөлт, шинэчлэл-
үүдийг онцолсон. “ХасБанк” 2019 онд АТМ-ийн 
сүлжээгээ хоёр дахин нэмж, өдгөө Монголд АТМ-
ийн тоогоороо банкны секторт  хоёрт бичигдэх 
болсон. Финтекүүдтэй цахим бүтэц дээр хамтарч 
түлхүү ажилласан нь бас нэг давуу тал болсон 
болов уу.  

Мөн бид өнгөрсөн онд ОУСК, FMO-гийн хоёр 
том синдикат хэлэлцээрийг эцэслэж чадсан. 
ОУСК-аас 65 сая доллар, FMO-гоос 100 сая 
ам.долларын санхүүжилт босгосон. Монгол Улс 
саарал жагсаалтад орсон, ОУВС-гийн хөтөлбөрт 
хамрагдсан, эдийн засаг хүнд үед гадаадаас 
ийм өндөр хэмжээний эх үүсвэр босгож чадсан 
нь маш том амжилт л даа. Үүнд, “ХасБанк”-ны 
нэр хүнд, үйл ажиллагааны цар хүрээ багагүй 
нөлөөлсөн. Бичил бизнесийг голлон дэмждэг, 
ногоон санхүүжилт, эмэгтэйчүүдийн зээл 
гэхчлэн гол бүтээгдэхүүнүүд маань олон улсад 
хэдийнэ танигдсан. 

Уур амьсгалын ногоон сан (Green climate 
fund) гэх НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
суурь конвенцын дагуу байгуулагдсан сан 

бий. Энэ сангийн үйл ажиллагаанд “ХасБанк” 
идэвхтэй оролцдог, зөвхөн хөтөлбөрүүдийг нь 
хэрэгжүүлэхээс гадна бодлогын түвшинд байр 
сууриа илэрхийлдэг, хамтарч төсөл хэрэгжүүлдэг 
нь дээрх нэр хүндтэй шагналуудыг хүртэх нэг 
хөшүүрэг болсон. 
Өнгөрсөн онд бид Говьсүмбэр аймагт цахилгаан 
станцын хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Одоо бид 
гэр хорооллын дундын дэд станц байгуулах 
ажлын хүсэлтээ өгөөд явж байна. Мөн бид 
Монголын ногоон санхүүжилтийн корпораци 
байгуулахаар ажиллаж байгааг энд хэлье. 
Ногоон санхүүжилтийг нэг банк ганцаар хийхэд 
амаргүй, хүртээмж бага учраас Засгийн газар, 
Сангийн яам, Уур амьсгалын ногоон сан болон 
дотоодын банкууд нийлээд Монголын ногоон 
санхүүжилтийн корпораци байгуулаад, Монголд 
хэрэгжүүлэх бүхий л ногоон санхүүжилтийг 
хэрэгжүүлэх төсөл дээр манай банк манлайлаад 
ажиллаж байна. Цаашлаад зөвхөн дотооддоо 
гэлтгүй олон улсад хэрэгжүүлэх стандарт бүтэц 
бий болгохоор ажиллаж байгаа.  
Дээр дурдсан хүчин зүйлүүд, санаачилж 
оролцсон ажлууд болон хамт олны маань нөр их 
хичээл зүтгэлийг үнэлсэн хэрэг. 

-Ямар ч бизнест өөрийн ялгамжит чанараа 
тунхаглах, бодлого, үнэт зүйлээ тодорхойлох 
нь чухал болж ирж байна. “ХасБанк”-ны 
үйл ажиллагаандаа баримталдаг ялгамжит 
чанар, онцлог, үнэт зүйл юу вэ?

-“ХасБанк”-ны алсын хараа гурван тулгуур 
зарчим дээр тогтдог. “Эх дэлхий, эрдэнэт хүмүүн, 
эрүүл ашиг” гэсэн тулгуур зарчим олон жилийн 
турш бидний гол алсын хараа, соёл болж ирсэн. 

Бид өмнө нь эх дэлхийгээ сүйтгэдэггүй 
бизнесүүдэд зээл өгдөг байсан бол одоо ногоон 
санхүүжилтийг дэмжсэн байгууллагуудыг онцлох 
болсон. Эх дэлхий-дээ ээлтэй үйл ажиллагаа 
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явуулдаг бизнесүүдийг бид цаашид ч онцгойлон 
дэмжих болно. 

Эрдэнэт хүмүүн гэдэгт, хамгийн түрүүнд 
харилцагч нар маань орно. Харилцагчдаа 
өрийн дарамтанд оруулахгүй, бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний ил тод байдлыг хангах, ирээдүйн 
нийгмийн тогтвортой хөгжилд анхаарлаа 
хандуулж ирсэн. Жишээ нь, манай банк АТМ-
ийн шимтгэлээ тэглээд гурван жил болж байна. 
Зээлийн хүүгийн таазыг бид гурван жилийн 
өмнө хэрэгжүүлсэн. Банкны хувьд ашгийн 
үүднээс хохиролтой ч гэсэн хийх л ёстой, зөв 
алхам гэж бид үзсэн. Сүүлийн үед тэтгэврийн 
зээлийн асуудал босож ирлээ. Манай банк 
тэтгэврийн зээл олгохоо болиод дөрвөн жил 
болж байна. Анхнаасаа тус зээлийн зориулалт 
нь бидний зорилгод нийцээгүй байсан. 

Мөн хүүхдийн санхүүгийн боловсролд бид 
олон жилийн өмнөөс анхаарч эхэлсэн 
байдаг. “ХасБанк” өөрийн дэргэдэх төрийн 
бус байгууллагаараа дамжуулаад олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран дунд сургуулиадаар 
явж, хүүхдүүдэд санхүүгийн мэдлэг олгож ирсэн. 
Мөн манай “Ирээдүйн саятан” хадгаламж, 
“Тэмүүлэл” картыг хэрэглэгчид хэдийнэ мэддэг 
болсон. 

Дээрх зарчим, үнэт зүйлсүүдээ дагаж үйл 
ажиллагаа явуулаад бидэнд орж ирж байгаа 
ашиг бол эрүүл ашиг гэж бид үздэг. Ашгийг 
бид их, бага гэхээс илүү эрүүл замаар орж ирж 
байгаад, өсөлтийг бол урт хугацааны тогтвортой 
байдлаар бид хэмждэг. Энэ бүхэн нийлээд манай 
банкны гол үнэт зүйл, ялгамжит чанар болж 
ирсэн. 

-Та “ХасБанк”-ны Гүйцэтгэх захирлаар 
томилогдоод жил болох гэж байна. Энэ 
шийдвэрийг анх сонсоход ямар байсан бэ? 

-Намайг “Хасбанк”-ны Гүйцэтгэх захирал 
болгох ТУЗ-ийн шийдвэрийг би өнгөрсөн оны 
гуравдугаар сард анх сонссон. Эхэндээ гэнэтийн 
санагдаж, эрүүл “айдас” бол байсан. Гэхдээ юу 
хийхээ мэдэж байсан, өөрийн болон удирдах 
багийн ур чадвартаа огт эргэлзээгүй. Миний 
хувьд 2011 оноос хойш “Тэнгэр санхүүгийн 
нэгдэл”, “Хасбанк”-нд удирдах албан тушаал 
хашиж ирсэн. Хувьцаа эзэмшигчдийн хүсэж 
байгаа зүйлийг ойлгодог, ТУЗ-ийн чиглэлүүдийг 
мэддэг, банкаа болоод группийнхээ үйл 
ажиллагааг дотроос нь мэдэхийн хувьд шилжилт 
харьцангуй амар байсан. Дээрээс нь хамт олон, 
удирдлагын баг дэмжээд ажилласан болохоор 
ажил урагш явах гол хөшүүрэг болсон.  

-Таны шууд удирдлага дор “ХасБанк” ойрын 
жилүүдэд ямар ажлуудын ард гарахыг зорьж 
байна вэ? 

-Хэд хэдэн гол зорилт тавиад ажиллаж байна. 
Үүний нэг том хэсэг нь технологийн шинэчлэлт, 
хөрөнгө оруулалт. Хэдийнэ гэрээгээ байгуулаад, 
гараанаас гарсан төслүүд бий, цаг нь болохоор 
олон нийтэд танилцуулна. Стратегийн 
түншлэлийн дагуу бусад финтекүүдтэй 
үргэлжлүүлэн хамтарч ажиллана. Мөн банкны 
реформд хөл зэрэгцэн алхаж, өөрсдийн санал 
бодлоо илэрхийлж, хэрэгжүүлж болохуйц 
хувилбаруудыг танилцуулаад явах болно. 

-Манай улсын эдийн засаг жижиг ч энэ дотор 
банкны салбарын тоглогчид хэтэрхий олон 
байна гэх хүмүүс бий. Салбарын дотоод 
өрсөлдөөн хэр эрүүл байна вэ? 

-Манайх шиг жижиг зах зээлд дэндүү олон банк 
байгаа нь үнэн. Бид санхүүгийн зах зээл гэхээр 
зөвхөн банк гэж хардаг. Гэтэл хөрөнгийн зах 
зээл, бондын зах зээл хөгжиж байна, дээр нь 

банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж 
зээлийн хоршоо олон бий. 

Монголбанкаас 2021 оны эцэс гэхэд банкууд 
дүрмийн сангаа 100 тэрбум болго гэсэн 
шаардлага тавьсан. Үүнтэй уялдаад зах зээлийн 
жамаар банкууд нэгдэх нь нэгдээд, татан 
буугдах нь буугдаад явах болов уу гэсэн хүлээлт 
харагдаж байна. Гэтэл зөвхөн банкууд нэгдээд 
асуудал шийдэгдэхгүй. Хөрөнгийн зах зээлийг 
эрүүл болгох хэрэгтэй. Олон нийтэд нээлттэй 
компаниуд олон болж байна, Монголбанк ч гэсэн 
мөнгөний бодлогын хүрээнд зарим банкийг 
нээлттэй болгоно, хувьцаа эзэмшигчдийн 
төвлөрлийг бууруулна гэсэн. Тэгэхээр зөв 
чиглэл рүүгээ явж байгаа гэсэн үг. 

Монголд одоогоор 500 гаруй банк бус санхүүгийн 
байгууллага байна гэсэн тоо бий. Энэ бол жижиг 
зах зээлд ахадсан тоо л доо. Зарим нэг ББСБ-ууд 
жижиг банкаас өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа 
явуулж байх жишээтэй. Санхүүгийн зах зээлийн 
тоглогч гэсэн утгаар бүгдэд нэг дүрэм үйлчлэх 
нь зөв гэж боддог. Монголд санхүүгийн зуучлал 
явуулах, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн 
этгээдийн тоо хэт олон, тэдгээр нь засаглал, урт 
хугацааны чадавх, тогтвортой байдал талаасаа 
эрс тэс ялгаатай. Цөөхөн хүн амтай, хуримтлал 
маш бага, жижигхэн зах зээлд багахан 
хэмжээний санхүүгийн эх үүсвэрээр санхүүгийн 
зуучлал үзүүлэх өртөг өндөр, зээлийн хүү өндөр, 
үр ашиг муутай байдгийн нэг шалтгаан энэ. 
Санхүүгийн зах зээлийн энэ олон оролцогчдыг 
хянах, зохицуулах тогтолцоо нь  нэгэн жигд 
биш, ижил тэгш стандартаар хандахгүй байгаа 
нь хэрэглэгчдийн эрх ашиг хохирох, зах зээлд 
гажуудал үүсэх, өрсөлдөөний шударга бус орчин 
бий болгох, санхүүгийн зуучлал хумигдах гэх мэт 
асуудал байнга гардаг. 

-Монголд банкны салбарын өрсөлдөөнийг 
шинэ шатанд гаргах, зээлийн хүүг бууруулах 
зэрэг шалтгаанаар гадаадын банк орж ирэх 

ёстой гэж үздэг хүмүүс одоо ч бий. Энэ ер нь 
боломжтой юу, үнэхээр гадаадын банк орж 
ирснээр давуу тал үүсэх нь хэр бодитой вэ. 
Боломж, эрсдлийн талаар янз янзын л байр 
суурь байдаг шүү дээ. 

-Эрсдэл гэхээс илүү яг эдийн засгийн агуулгаар 
буюу хувьцаа эзэмшигч, гаднын хөрөнгө 
оруулагч гэдэг талаас тайлбарлая. Гаднын банк 
орж ирснээр үүсэх улс орны тогтворгүй байдал, 
улс төрийн агуулгын талаар хүмүүс зөндөө 
тайлбарласан учраас энд түр орхиё. 

Гаднын банк Монголд хөрөнгө оруулахаас 
өмнө хамгийн түрүүнд юу харах вэ? Мэдээж 
эдийн засгийн тогтвортой байдлыг чухалчлан 
үзнэ. Хоёрт, хөрөнгө оруулалт хийгээд өгөөжөө 
олж чадах уу гэдгийг харна. Манайхан гаднын 
банк орж ирнэ гэхээр хамгийн томуудыг, “Bank 
of America”, “Citi Bank”, HSBC, “Mitsubishi UFJ”, 
“Standard Chartered” гэсэн шилдгийг төсөөлдөг. 
Тэд манай зах зээлд орж ирээд, үйл ажиллагаагаа 
явуулаад тухайн улсдаа өгдөг шиг дөрвөн хувийн 
моргэйжийн зээл, 10 хувийн хүүтэй хэрэглээний 
зээлийн карт, 10 хувиас доош хүүтэй бизнесийн 
зээлээ өгнө гэж төсөөлөөд байна. Гэтэл бодит 
байдалд энэ ямар ч боломжгүй. 

Тухайн банк эхлээд эрсдэлийн түвшингээ 
гаргана. Монгол Улсын зээлжих зэрэглэл В3 
байна. Олон улсын үнэлгээг сайн мэддэггүй хүн 
дунд сургуулийн үнэлгээтэй адил харвал сайн 
үнэлгээ юм шиг хэрнээ, яг зээлжих зэрэглэлийн 
хувьд эрсдэл өндөртэй гэсэн утга агуулдаг. 
Манай Засгийн газрын олон улсын зах зээлд 
гаргаж буй бондууд ямар үнэтэй байгаагаас 
харчихаж болно. 

Тухайн банк өгөөжийн минимум лимитээ 
гаргаад, эрсдэлээ тооцоод доллар 7 хувь 
өртөгтэй  оруулж ирлээ гэж бодоход орон сууцны 
зээлийг доллараар олгох боломжгүй, олгосон ч 
харилцагч ханшийн эрсдэлийг нуруун дээрээ 
үүрнэ. Төгрөг, долларын ханш тогтворгүй учраас 
их эрсдэл хүлээнэ. Улмаар ханшийн эрсдэлээ 
буулгах үүднээс Монголбанкаар своп хэлцэл 
хийнэ. Үүний зардал нь багадаа 5-6 хувь болно. 
Тэгэхээр эх үүсвэрийн зардал нь хадгаламжийн 
12-13 хувийн хүү рүү хүссэн хүсээгүй очно. 
Дараагийн асуудал бол банк зөвхөн бөөний эх 
үүсвэрээр үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй. 
Харилцах хадгаламж татна гэсэн үг. Харилцах 
хадгаламж мөнгөний бодлогын хүү, инфляц 
болон банкуудын өрсөлдөөнтэй шууд 
холбоотой. Ингэж явсаар гаднын банк орж 
ирлээ ч дотоодын банкуудтай адилхан хүү л 
санал болгохоос аргагүйд хүрнэ. 

“Bank of America” л гэхэд Мексик улсад үйл 
ажиллагаа явуулахдаа АНУ-д өгдөг шигээ бага 
хүү өгдөггүй. Яг л тухайн улсын эдийн засгийн 
байдал, төв банкны бодлогын хүү, зах зээлийн 
нөхцөл байдалд уялдуулаад л явдаг. Тийм 
болохоор гаднын банк орж ирээд зээлийн 
хүү нэг оронтой тоо руу буурна гэсэн ойлголт 
өрөөсгөл. 

Гэхдээ улс төр, эдийн засгийн бодлоготойгоор 
гадаадын банкууд орж ирэхийг үгүйсгэхгүй. 
Ашгийн төлөө биш, улс төрийн үүрэг 
рольтойгоор орж ирээд, бага хүү санал болгоод 
явах эрсдэл бий. 

Харин гаднын нээлттэй банкууд чөлөөт 
өрсөлдөөн гэдэг утгаар орж ирж болно. Түүнээс 
биш гаднын банк оруулж ирснээр зээлийн хүү 
буурна гэдэг үндэслэлийг дэмжихгүй гэхээсээ 
илүү хиймэл мөрөөдлийн зүйл гэдгийг бид 
ойлгох ёстой. 

БИДНИЙ АМЖИЛТЫН ХАМГИЙН 

ТОМ НУУЦ ГЭВЭЛ ТОГТВОРТОЙ 

ӨСӨЛТӨД ЗОРЬДОГ, ҮЗЭЛ 

САНААНДАА ҮНЭНЧ БАЙДАЛ 

МААНЬ БОЛОВ УУ. ӨНӨӨДӨР 

ӨНДӨР ӨСӨЛТ ХИЙГЭЭД, ДАРАА 

НЬ БУУРАХ ХЭЛБЭЛЗЛИЙГ БИД 

ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРДӨГГҮЙ. 
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ИРЭЭДҮЙ ХЭНИЙ ГАРТ ВЭ?

Б

МИЛЛЕНИАЛУУД: 

иднээс өмнөх 100 жилд хүн төрөлхтөн олон 
дайны хөлд нэрвэгдэж, үзэл суртлаараа 
хэзээ ч эвлэн нэгдэхгүй мэт хуваагдан 
талцаж амжсан байв. Харин манай 

үеийнхэн мэндлэхэд дэлхий асар том өөрчлөлт 
хөгжил, эвлэл нэгдлийн босгон дээр эргэлзэж 
эмээнгүй боловч алс ирээдүй рүү алхан орох хүсэл 
эрмэлзлээр дүүрэн зогсож байж. Шинэ цагийн 
салхи Монголыг дайрч, 1990 онд ардчилсан 
тогтолцоонд шилжсэн ба энэ л он жилүүдэд бид 
900 мянгуулаа төрж, ардчиллын дараах ороо 
бусгаа цаг үед өсөж өндийгөөд, шинэ мянганд 
нас биед хүрч, өнөөдөр хамгийн залуу миллениал 
маань 25 нас хүрч байна. 

“Ер нь яагаад миллениалуудын тухай онцлон ярих 

шаардлагатай вэ? гэсэн асуултын хариу их энгийн. 
Учир нь урд өмнө хэзээ ч ийм олон залуу хүн 
дэлхий дээр нэгэн зэрэг амьдарч байгаагүй юм” 
гэсэн өгүүлбэр олж уншсан маань энэ бичвэрийг 
бичих сэдэл төрүүлсэн юм. Миллениалууд бид 
хоёр нийгэм, хоёр зуун, хоёр мянган, хоёр эринийг 
дамжин амьдарсан сүүлчийн үе тэнгийнхэн 
бөгөөд социализмаас ардчилал, аналогоос 
дижиталчлал, интернационалиас глобалчлал 
дамнан амьдрахдаа энэ бүх өөрчлөлттэй хамтдаа 
өсөж, зэрэгцэн торнисон билээ. Насны ангиллаар 
үзвэл 24-39 насны энэ залуучууд Монголын нийт 
хүн амын 1/3 орчим хувийг эзлэх юм. Үнэхээр л 
том зай эзэлж, олуулаа аж төрж буй шилжилтийн 
үеийнхэн гэж хэн болох, тэд ямар итгэл үнэмшил, 
үнэт зүйлтэй, ирээдүйн Монголын хөгжилд ямар 

Биднийг төрөхөд Майкл Жексон алдарт “moon walk"- оо хийж байлаа. Бидэнтэй цуг “Оддын дайн” төрж байв. 
Биднийг төрөхөд Михайл Горбачев Зөвлөлтийн удирдагч болж байлаа. Биднийг төрөхөд Марти Макфлай цаг 
хугацааны машинаар ирээдүй рүү буцаж байлаа. Биднийг төрөхөд Чернобылын цахилгаан станц дэлбэрч, Афганийн 
дайн болж, “Майкрософт”-ын хувьцаа Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж дээр нээгдэж байв. Биднийг төрөхөд Берлиний 
хана нурж бас Тиан Ань Миний талбай дээр эрх чөлөөнийхөө төлөө тэмцсэн хүмүүс амиа алдаж байлаа. Биднийг 
төрөхтэй зэрэг ЗХУ задарч, Нелсон Мандела Өмнөд Африкийн Ерөнхийлөгч болж, бас хүн төрөлхтөн анх удаа World 
Wide Web ашиглаж байлаа. Бид бол 1981-1996 онд төрсөн Y үеийнхэн буюу миллениалууд юм. Өөрөөр биднийг 80, 90-
ээд оныхон буюу “шилжилтийн үеийн хүүхдүүд” гэж нэрлэдэг. 
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хувь нэмэр оруулахаар бэлтгэгдсэн үе болохыг 
энэхүү бичвэртээ зураглахыг хичээлээ. 

МОНГОЛ МИЛЛЕНИАЛУУДЫН 
БАЛЧИР НАС 
Бидний өмнөх үеийнхэн буюу 1965-1980 
онд төрсөн X үеийнхний эцэг эх нь хоёул 
ажил хийж, ажлын төлөө төрсөн мэт амьдарч 
байсан тул тэд ээж ааваа түшиж өсөхөөс 
илүүтэй өөрөө өөрсдийгөө өсгөсөн үеийнхэн 
гэж тодорхойлогддог тухай сэтгэл судлалын 
MIND төвийн Хөгжлийн сэтгэл судлаач Д.Туул 
ярив. Түүний хэлж буйгаар, X-үүд гадаа тоглож, 
хэн бүхнээс илүүтэй үеийн нөхөдтэйгээ 
харилцаж, бие биенээсээ суралцаж өссөн 
тул нөхөрлөлийг дээгүүр тавьдаг, хамтач 
женерейшн болж хүмүүжсэн байх талтай 
гэнэ. Миллениалууд ч гэсэн тэдний гадаа 
“амьдардаг” хэв маягийн “сүүлийг мушгиж” 
амжсан бөгөөд зун зусланд, өвөл хотод, 
өдөржин гадаа л байх нь элбэг байв. 

Аливаа үеийнхний хэн болох нь тэднийг 
хэн хүмүүжүүлснээс шууд шалтгаална. 
Шилжилтийн үеийн хүүхдүүдийг хэн 
хүмүүжүүлсэн тухайд ярьвал багахан алаг 
цоог зураглал буухаар. Өмч хувьчлалын дараа 
олноороо ажилгүй болж, зах зээлийн шуурганд 
амьдрахын төлөө тэмцэж, хүн бүхэн ганзагын 
наймаанд явж, гадаадад ажиллаж, эрчүүд 
архинд орж, гэр бүлүүд хямрах нь хямарч, 
салах нь салж байсан тийм нэг зурвас үед бид 
хүн болж торнисон байдаг. Санаж байна уу, 
“Эзэнгүй айл” хэмээх олон ангит киног. Хүүхэд 
байхдаа үзэж байсан энэ кино эргээд бодоход 
яг л тухайн цаг үеийнхээ толин тусгал байж. 
Тэр үед харж хандах хүнгүйн улмаас гудманд 
гарсан хүүхдүүд нийгмийн үзэгдэл болтлоо 
олширсон нь тэр цаг мөчийг дүгнэх олон 
өнцгүүдийн нэг мөн гэж бодож явдаг билээ. 

Пост коммунист улсуудад нийтлэг ажиглагддаг 
ийм нэг хямрал манайд лавтай арав гаруй 
жил үргэлжилсэн. Энэ цаг үед бидний олон 
хүүхэд эмээ өвөөтэйгээ амьдардаг, эсвэл 
гэртээ цоожлуулж үлддэг байлаа. 2000 он 
гарсан хойно ч ээж аав нь Солонгос, Японд 
ажилладаг хүүхдүүд олон байсан. Тэд эмээ 
өвөө, ах дүү, хамаатан садныдаа амьдарч, бага 
болон өсвөр насандаа аав ээжээсээ хол өссөн 
нь бишгүй. Урагшаа хойшоо бараа “дарж”, 
олон хоногоор наймаанд явах ээж аавууд 
мөн л хүүхдүүддээ хангалттай цаг зарцуулж 
амжаагүй мэт санагддаг. Багш, эмч, цагдаа 
төсвийн ажилтай эцэг эхчүүд хүний хүүхдийн 
эрүүл мэнд, хүмүүжил, аюулгүй байдлын төлөө 
явахдаа өөрийн хүүхдээ зөнд нь орхисон дүр 
зураг нэлэнхүйдээ байв. Юутай ч шугамын 
радио, хар зурагтаас эхлээд фм, кабелийн 
телевиз үзэж, сонсох сонголттой төрсөн 
бид гадаа тоглохоос өөр сонголтгүй өмнөх 
үеийнхнийгээ бодвол дагаж хөгжих өөр эх 

сурвалжтай байсан нь яамай. 

Ингээд харахад миллениал багачуудын 
хүмүүжилд нөлөөлсөн гурван хүчин зүйл байж 
болох мэт санагдана. Нэгдүгээрт, гэр бүлийн 
халамж, хүмүүжлийг алдаг оног боловч хүртсэн 
ба эцэг эхийн гараар бүрэн ороогүй ч эмээ 
өвөөгийн өвөрт хүн болцгоож. Хоёрдугаарт, 
үе тэнгийн хүрээлэл, орчны нөлөөллөөсөө 
бүтээгдэж, гуравдугаарт, медиа хөгжил, хол 
ойрын соёлоос суралцаж нас биед хүрчээ. 
“Харин бидний дараагийн Z үеийнхэн буюу 
1997-2012 онд төрсөн хүүхдүүд төрөхөд нь л 
бүх юм байсан учир биет харилцаанаас илүү, 
медиа харилцаанаас хүмүүжил, боловсрол 
авч байгаагаараа биднээс ялгаатай” гэж 
Д.Туул судлаач хэллээ. 

МИЛЛЕНИАЛУУДЫН 
ҮНЭТ ЗҮЙЛ ЮУ ВЭ?
Энэ үеийнхний хамгийн гол онцлогийг 
нэрлээч гэхэд судлаач “Ажил амьдралаа тэнцүү 
авч явах хүсэл эрмэлзэл” хэмээн хариуллаа. 
Тэд гэр бүл, үр хүүхэд, ажил карьер, нийгмийн 
харилцаа, хувь хүний хөгжил гээд алийг нь 
ч орхигдуулахгүй авч явах чин эрмэлзэлтэй 
бөгөөд үүнийхээ хажуугаар бүгдэд нь амжилт 
гаргах сайн амбицтай ажээ. Тэд шинэ зүйлсийг 

туршиж, аливаа уламжлалт хандлагыг 
шинэчлэн, нийгмийн бүх л салбарт оролцоо, 
дуу хоолойтой байх туйлын сонирхолтой 
гэнэ. Үүнийг одоогийн залуусын дүр төрхтэй 
харьцуулж үзэхэд хол зөрүүгүй дүр зураг 
буухаар. Амьдралын хэв маягт тусах өчүүхэн 
зүйлсээс эхлээд нийгэмд үйл хэрэг болох 
аливаа шинэлэг санаанууд, бизнес модель, 
соёлын нөлөөллүүд, технологийн дэвшлийг 
чухалчлах байр суурь гэхчлэн олон өөрчлөлт 
25-40 насны залуусын санаачилгаар хэрэгжиж 
байгаа нь ажиглагддаг. Тэднийг дэвэргэж, 
хий магтаж буй хэрэг биш шүү. Тэд угаас 
өнөөдрийн хөдөлмөрийн болон хэрэглээний 
зах зээл дэх хамгийн том сектор болж буй 
тул тэр хэрээрээ хандлагыг тодорхойлогч 
байх нь аргагүй юм. Минимал амьдралын 
хэв маягийг туршиж, хог хаягдалгүй “зеро 
вейст” байхыг эрмэлзэж, тансаг хэрэглээнээс 
татгалзаж эхэлсэн тэдний “балгаар” зарим 
төрлийн үйлчилгээ, бизнес зах зээлгүй болж 
буй судалгаа байна. Бас тэдний хэрэгцээ 
шаардлагад нийцэхийн эрхэнд олон старт 
ап бизнес цэцэглэжээ. Сошиал медиа 
болон дижитал платформд тулгуурласан 
үйлчилгээнүүд хүчээ авч, уламжлалт худалдаа 
үйлчилгээ хумигдаж байна. Мөн энэ үеийн 
залуучууд согтууруулах ундаа хэрэглэх нь 
өмнөх үеийнхнээс харьцангуй бага тул архи, 
шар айрагны эрэлт дэлхий даяар буурах 
хандлага ажиглагдаж эхэлсэн. Түүнчлэн тэд 
бие, сэтгэлийн эрүүл мэнддээ хэн хүнээс 
илүүтэй анхаарах тул үүнийг нь даган аялал 
жуулчлал, дасгал хөдөлгөөн, эрүүл хооллолт 
гэхчлэнгийн зөвлөгөө, үйлчилгээний 
салбарууд хурдтай хөгжиж буй юм. 

Олон эх сурвалжаас боловсрол, мэдээлэл 
олж авах арга барил эзэмшсэн 80,90 оныхон 
маань нийгмийн тогтолцооны сайн мууг 
ялган дэнсэлж, цэнгэг уур амьсгал, цэвэр 
агаарыг “өрөөнд оруулах” найдлага тээж буй 
цөм насныхан гэж хэлбэл тэднийг хэт өндрөөр 
үнэлж, басхүү дээд үеийнхнээ дорд үзсэн хэрэг 
болуузай. Гэвч миллениалууд амьдралын 
бүх л сэдвийг зэрэг анхаарч, нийгмийн тэгш 
байдлаас авахуулаад сэтгэцийн эрүүл мэнд, 
мөнгөний урсгал, гэр бүлийн харилцаа, цаг 
уурын өөрчлөлт, хувь хүний ёс суртахуун 
гээд юуг ч үл орхигдуулах хүсэлтэй тул 
олон салбарыг сайнаар өөрчлөх үеийнхэн 
байгаасай гэх хүлээлт их бий. 

“Миллениалуудын сайхан чанар нь тэд 
маш мөрөөдөмтгий. Өөр аль ч үеийнхэнд 
байгааагүй мөрөөдөл тэдэнд бий. Нийгмээ 
сайхан болгоно, амьдралаа сайхан болгоно 
гэж мөрөөдөж, түүнийхээ дагуу янз бүрийн 
салбарт туршилт хийж, эрсдэл гаргаж 
үзсэн хүмүүс байдаг. Гэтэл Z үеийнхэн бол 
мөрөөдлөөр амьдардаггүй, бүх зүйлийг 
бодитоор харж, яг таг зорилго тавьж, 
эрсдэлгүй амьдрах эрмэлзэлтэй” гэж Д.Туул 
хэлэв. 

Жаргалсайханы МӨНХЗУЛ

АВТОРЫН БУЛАН

АЛИВАА ҮЕИЙНХНИЙ ХЭН БОЛОХ НЬ 
ТЭДНИЙГ ХЭН ХҮМҮҮЖҮҮЛСНЭЭС ШУУД 

ШАЛТГААЛНА. ШИЛЖИЛТИЙН ҮЕИЙН 
ХҮҮХДҮҮДИЙГ ХЭН ХҮМҮҮЖҮҮЛСЭН ТУХАЙД 

ЯРЬВАЛ БАГАХАН АЛАГ ЦООГ ЗУРАГЛАЛ 
БУУХААР. ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛЫН ДАРАА 

ОЛНООРОО АЖИЛГҮЙ БОЛЖ, ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 
ШУУРГАНД АМЬДРАХЫН ТӨЛӨӨ ТЭМЦЭЖ, 
ХҮН БҮХЭН ГАНЗАГЫН НАЙМААНД ЯВЖ, 
ГАДААДАД АЖИЛЛАЖ, ЭРЧҮҮД АРХИНД 
ОРЖ, ГЭР БҮЛҮҮД ХЯМРАХ НЬ ХЯМАРЧ, 

САЛАХ НЬ САЛЖ БАЙСАН ТИЙМ НЭГ ЗУРВАС 
ҮЕД БИД ХҮН БОЛЖ ТОРНИСОН БАЙДАГ.
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Гэтэл мөрөөдөл хүслээр дүүрэн 
миллениалуудын өөдрөг үзэл 2019 оны 
“Глобал миллениал” судалгаагаар рекорд доод 
хэмжээ тогтоожээ. Тэдний сайн сайханд итгэх 
үнэмшил хэзээ хэзээнээсээ буурч, бүх зүйлд 
итгэл алдарч эхэлсэн тухай энд өгүүлсэн байх 
юм. Үүний шалтгаан нь 2000 онд дэлхий даяар 
тохиосон эдийн засгийн хямралын дараа 
хүмүүсийн амьдралын чанар дээшлээгүйгээр 
үл барам, миллениалуудын амьдрал зохиох 
үед хөдөлмөрийн хөлсөөрөө сайхан амьдрах 
бололцоо улам хумигдсантай холбоотой 
гэнэ. Иймээс дэлхий даяар энэ насны залуус 
санхүүгийн хуримтлал үүсгэж, ирээдүйгээ 
төлөвлөхөөс илүү, хорвоо ертөнцийн уудмыг 
үзэж харан, биеэр туршлага хуримтлуулах 
сонирхолтой болж буй тухай энэ судалгаанд 
дурджээ. Үүнээс үүдэн хөгжингүй орнуудын 
миллениал залуус гэр бүл зохиохоо хойш 
тавьж, санхүүгийн дарамтгүй амьдрахыг 
илүүд үзэж буй аж.

Харин Монголд миллениалууд эрт гэрлэж, гэр 
бүл салалт төдий хэрээр их буйг статистик 
үзүүлэлтээс харж болно. Сүүлийн 10 жилийн 
дотор салалтын тоо 2 дахин нэмэгдсэн 
бөгөөд гэрлэсэн жилээр тооцвол 7-10 жил 
амьдраад салж байгаа үзүүлэлт миллениалууд 
руу чиглэж байна. Энэ тухай Д.Туул судлаач 
хэлэхдээ “Тэд гэр бүлээ эрт зохиосон шүү 
дээ. Төлөвшиж амжаагүй буюу 25 наснаасаа 
өмнө гэрлэсэн нь тэдний салах шалтгаан 
болж байна. Харин яагаад эрт гэрлэв гэвэл 
магадгүй тэдний онцлог болох тав тухтай, гэр 
бүл төвтэй амьдралыг чухалчлах сэтгэлгээ 
нь залуу насандаа эрт илэрч, гэрлэлтэд 
яарсан байхыг үгүйсгэхгүй. Харин тэдэнтэй 
харьцуулахад Z үеийнхэн бол гэрлэлтэд огт 
яардаггүй хүүхдүүд. Судалгаагаар Z-үүдийн 
80-аад хувь нь ажил карьер бүхнээс чухал 
гэж хариулсан байсан. Тэгэхээр дараагийн 
үеийхний дунд гэр бүл салалт багасах байх” 
гэлээ.

МИЛЛЕНИАЛУУДЫН АЖИЛ КАРЬЕР
Тэд дургүй ажлаа хэзээ ч хийхгүй. Тиймээс 
тэд олон зүйлийг туршиж үзэж, таалагдах 
эсэхийг таньж мэдэж, нэг ажлаас нөгөөд санаа 
зовох зүйлгүй шилжиж, өөртөө утга учиртай 
бүхнийг цогцлоохоор яваа үеийнхэн гэж олон 
эх сурвалжид тэмдэглэжээ. Бүр “Санхүүгийн 
хувьд хөл дээрээ тогтоогүй атлаа ингэж олон 
ажил сольдог үеийнхэн урьд нь байгаагүй” гэж 
бичсэн байх юм. Бусдын нүдээр туйлбаргүй, 
ажил хийх дургүй мэт харагдаж болох ч 
магадгүй тэд хэн хүнээс илүүтэй өөрөө 
өөрийгөө сонсож сурсан хүүхдүүд байж болох 
юм. 

Өмнөх үеийнхнээ бодвол илүү нээлттэй зан 
суртахуунтай миллениалууд ажил амьдралын 
аливаа асуудалд ч нээлттэй, ил тод байдлыг 
эрхэмлэдэг тухай хүний нөөцийн мэдээллийн 

нэгэн цахим хуудаст бичжээ. Тэд ажлын 
байранд аль болох нээлттэй харилцаа, тэгш 
зарчмыг баримтлах сонирхолтой бол X 
үеийнхэн фракц үүсгэх сонирхолтой, түүний 
дээдэх Baby Boomer-үүд буюу “Их төрөлтийн 
үеийнхэн” маш зарчимч тул залуу хүмүүстэй 
захиргаадалтын арга маягаар харилцах 
сонирхолтой гэжээ. Гэхдээ Д.Туул судлаачийн 
өгүүлснээр, үе хоорондын эдгээр ялгаа бол 
онолын шинжтэй хийсвэр ойлголтууд бөгөөд 
ялган зааглах тусам нас насны хүмүүсийн 
хоорондын харилцаа холдож, ойлголцолд 
хүрэх арга замууд багасах гэнэ. Харин 
ялгаатай байдлаа прагматик хэлбэрээр сайтар 
ойлголцож, нэгнээ хүлээн зөвшөөрч явах нь 
нийгмийн хөгжилд тустай гэлээ. 

Миллениалуудын зан шинжид тулгуурлан 
дэлхий даяар ажлын орчин нөхцөл ч 
өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж буй гэнэ. 
Жишээлбэл, тэд гэр бүлээ ажлаас дээгүүр тавих 
тул илүү цагаар ажиллахгүй, мөн гэрээсээ 
ажиллах боломжтой нөхцөлд ажилдаа ирэх 
гэж зүтгэхгүй, бас хөдөлмөрөө шударга 
үнэлүүлэх эрмэлзэлтэй тул цалин хөлсний 
асуудалд няхуур ханддаг гэхчлэн дурдсан 
байна. Миллениалуудыг байгууллагын 
харилцаа холбоо, технологийн салбарыг 
хариуцахдаа авьяаслаг, оролцоо сайтай гэх 
мэт сайшаах зүйлс олон ч шүүмжлэл хүлээх 
зүйлс ч мундахгүй. Тэд ажлын байранд 
бусдаас ямар нэг зүйл хүсэхдээ хүсэлт тавих 
бус шаардаж буй өнгөөр ярьдаг гэнэ. Мөн 
дэлхий дээрх хамгийн олуулаа, хамгийн сайн 
боловсрол эзэмшсэн үеийн төлөөлж буйдаа 
эрдэж хэт их өөртөө итгэлтэй байдаг нь 
шүүмжлэл дагуулдаг аж. Бас ажлын орчинд 
нүүр тулсан харилцаа, утсаар ярих зэргээс 
илүүтэй мессеж, и-мэйлээр харилцах гэдэг нь 
бусдад төвөг учруулдаг гэнэ. 

МИЛЛЕНИАЛУУД ЮУНД ЗОВНИЖ БАС 
ТЭМҮҮЛЖ ЯВНА ВЭ?
40-өөс доош насныхан мэдээллийн уламжлалт 
хэрэгсэлд итгэх нь улам л буурч буйг илтгэсэн 
судалгаанууд хааяагүй байх юм. Медиа 
хэрэгслээр хүлээж авах мэдээллүүд нэг талыг 
барьсан, хэн нэгний эрх ашигт үйлчилсэн байх 
нь элбэг гэж тэд боддог гэнэ. Ер нь тэд юунд 
ч итгэхээ больж буй үл итгэгчид болон хувирч 
буй аж. Миллениалуудын хувьд капитализм 
тэгш байдлыг хангах, шударга тогтолцоо 
биш агаад өнөөгийн дэлхий ертөнцийн дэг 
журам, улс төрийн нөхцөл байдалд ямар 
нэг өөрчлөлт хэрэгтэй хэмээн үздэг. 2019 
оны сүүлээр хэвлэгдсэн “Глобал Миллениал” 
судалгаанд өгүүлснээр, миллениалуудын 
хамгийн их санаа зовниж явдаг зүйл бол 
уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарал 
гэнэ. Түүний дараагаар баялгийн тэгш бус 
хуваарилалт, авлига хээл хахуулийг нэрлэжээ. 

 Монголд ч гэсэн энэ зовнил бодит бөгөөд 
залуус алхам тутамд тулгарах шударга бус 
хандлага, баян ядуугийн ялгаа, ялгамжтай 
хандлагаас залхсан дүр төрх ажиглагдана. 
Иймээс хэн нэгэн эрхтэн дархтан бус олон 
нийтийн эрх ашгийг төлөөлж, тогтолцооныхоо 
гажигтай талд гэрэл тусган ярьдаг, шийдэл 
хайдаг, дор дороо ажиллаж түүнийгээ 
хэрэгжүүлдэг залуус олон болжээ. Олон нийт 
ч залуу хүмүүсийг сонсдог, сонгодог болж. 
Бидний төлөөлөл олон залуус өнөөдрийн 
нийгэмд гэрэл гаргаж, мөрөөдлийнхөө 
хойноос тэмцэж, тогтолцооныхоо гажуудлыг 
засаж сэлбэхээр түүчээлэн яваагаас “Ид 
Шидийн Орон” төслийн залуучууд, хүний 
эрхийн тэмцэгч Б.Болороо, Unlock podcast-
ын залуучууд гээд нэр дурдан тэмдэглэх 
хүмүүс олон. Миллениалуудын үед л хүйсийн 
тэгш эрх, хүүхдийн хүчирхийлэл болон 
бэлгийн хүчирхийлэл, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн асуудлууд анх удаа гэрэлд гарч, 
миллениалуудын үед л мэргэжлийн, хараат 
бус сэтгүүл зүй, ёс зүйтэй, олон ургальч 
мэдээлэл нийгэмд түгж, миллениалуудын үед 
л боловсролыг дээдэлж, хувь хүний хөгжлөөс 
нийгмийн хөгжил эхэлдгийг ойлгосон нь энэ 
юм. 

Тэдээс дээш насныхан үхвэл Монгол хөгжинө 
гэх мэт инээдтэй явган ярианууд олширч, үе 
үеэрээ хоорондоо мөчөөрхөөд ч байгаа юм 
шиг төрх байдал дунд миллениалуудаа хүний 
олноор нь “түрээ барин” ийнхүү зураглалаа. 
Хэрвээ чи энэ нийтлэлийг уншиж суугаа, 
мөрөөдөл хүслээр дүүрэн миллениалуудын нэг 
бол мөрөөдлөө битгий унтрааж бөхөөгөөрэй, 
сайн сайханд итгэх итгэлээ бүү гээгээрэй. 
Яагаад гэвэл бид дэлхий дээр урьд өмнө хэнд 
ч хэзээ ч олдож байгаагүй боломжуудыг атгаж 
төрсөн хүүхдүүд юм шүү. 

Жаргалсайханы МӨНХЗУЛ

АВТОРЫН БУЛАН

ТЭД ДУРГҮЙ АЖЛАА ХЭЗЭЭ Ч ХИЙХГҮЙ. 

ТИЙМЭЭС ТЭД ОЛОН ЗҮЙЛИЙГ ТУРШИЖ 

ҮЗЭЖ, ТААЛАГДАХ ЭСЭХИЙГ ТАНЬЖ 

МЭДЭЖ, НЭГ АЖЛААС НӨГӨӨД САНАА 

ЗОВОХ ЗҮЙЛГҮЙ ШИЛЖИЖ, ӨӨРТӨӨ УТГА 

УЧИРТАЙ БҮХНИЙГ ЦОГЦЛООХООР ЯВАА 

ҮЕИЙНХЭН ГЭЖ ОЛОН ЭХ СУРВАЛЖИД 

ТЭМДЭГЛЭЖЭЭ.
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Б.ЗОЛБОО
“START MONGOLIA” 
КОМПАНИЙН ТУЗ-ИЙН ДАРГА 

Монголын старт-ап бизнесийн орчинг та ямар 
нөхцөл байдалтай дүгнэж байна вэ?

Манай “Start Mongolia” компани Зүүн өмнөд 
Азийн орнуудаар аялж, тэдний зах зээлийг үргэлж 
судалж, харж байдгийн хувьд Монголын зах 
зээлийг харьцуулан харах боломж үргэлж гарч 
байдаг. Манай зах зээл жижиг үү, хүн ам цөөн үү 
гээд бодвол мэдээж тийм. Гэхдээ бас ашиглах 
боломж ихтэй, өргөн цар хүрээтэй бизнес орчин 
энд бүрэлдсэн байдаг. Юун түрүүнд манай 
зах зээлд тест хийгээд, бүтээгдэхүүний бизнес 
загварыг сайжруулах боломжтой. Нөгөө талаас 
жижгийнхээ хэрээр мэдээллийг маш хурдан 
түгээх, үр дүнг нь харах гэсэн давуу тал бий. 

Нөхцөл байдлын хувьд дүгнээд үзвэл хэцүү ч 
хурдан өөрчлөх өргөн боломж бий. Ялангуяа, 
сүүлийн гурван жилийн хугацаанд фин-тек 
чиглэлийн маш олон компани бий болж, 
үйлчилгээгээ гаргаад эхэлсэн. Цаашлаад 
хүмүүсийн хийх боломжтой гэж бодож ч 
байгаагүй салбарууд руу ороод ажиллаад 
эхэлсэн. Тэгэхээр Зүүн өмнөд Азийн орнуудтай 
харьцуулахад манайх тэр талаараа хамаагүй 
давуу талтай. 

Ерөнхийдөө старт-ап бизнес орчныг дүгнэхдээ 
хэдэн тооны үүсгэн байгуулагч байна, ямар 
чиглэлийн старт-апууд байна, бизнес загвар нь 
үнэхээр олон улс руу технологи ашиглаад өсөлт 
үзүүлэх боломжтой, хэдэн зуу дахин үржүүлэх 
чадамжтай старт-ап байна уу гэж хардаг. Тийм 
байлаа гэхэд инкубаторууд байна уу, хөрөнгө 
оруулагчид бий, цаашлаад хууль эрх зүй гээд 
олон асуудал яригдана. Энэ бүхнийг дурдвал 
маш олон зүйл дутуу мэт санагдавч өөрчлөгдөж 
байгаа хурдыг нь анзаарвал бид асар хурдтай 

хөгжиж байгаа. 

Энд тулгамдаж байгаа асуудлыг юу гэж 
тодорхойлох вэ?

Хамгийн чухал зүйл бол сэтгэлгээ. Тухайн улс, 
орны соёл, бизнесийн соёл тэнд оролцогчдын 
сэтгэлгээ гэсэн үг. Яагаад гэвэл дээр дурдсан 
хурдтай өөрчлөлтийг хийж, жишээ нь, хууль, 
эрх зүйн орчноо сайжрууллаа гэхэд түүнд санал 
өгдөг, хэрэгжүүлдэг хүмүүс маань бизнесийн энэ 
орчин, хэлбэрийг ойлгодог байх ёстой. Бас нэг 
зүйл нь гарааны бизнесийг хөгжүүлж байгаа, 
ажиллуулж байгаа, үүсгэн байгуулагчдын хувьд 
ч гэсэн ямар хүмүүстэй хамтрах вэ, энэ гоё 
санаагаа зөвхөн Монголдоо хэрэгжүүлэх үү, 
эсвэл олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай 
бизнес болгохын тулд юу хийх ёстой вэ гэсэн 
эрэлхийлэгч хандлага, сэтгэлгээ чухал. Дээр 
дурдсанчлан Зүүн өмнөд Азийн орнуудаар 
явж байхад ч ийм сэтгэлгээ, чадвартай үүсгэн 
байгуулагчид л өнөөдөр ялж байна. 

Монголд старт-ап бизнесийг тогтвортой 
үргэлжлүүлж, хөгжүүлэхэд хамгийн чухал зүйл 
юу вэ?

Манай компанийн гол онцлог нь бид олон 
улсын зах зээлд гарах боломжтой, заавал 
технологийн биш ч байж болох старт-апуудыг 
хөгжүүлж, тухайн бизнес моделийг гаднын зах 
зээлд хурдан гаргах тал дээр анхаарч ажилладаг. 
Хэдий старт-ап ч гэсэн уламжлалт загвартай 
гарааны бизнесийг бол хөгжүүлнэ гэж явдаггүй. 
Тэгэхээр нөгөө л шинэлэг сэтгэлгээ, хандлага 
чухал гэсэн үг. 

ГҮН РҮҮ
Гарааны бизнес гэх ойлголт сүүлийн жилүүдэд “мода”-нд орох болж залуусыг 
энтрепренер болцгооё гэх уриалга, сургамж тасралтгүй явах болов. Гэхдээ 

гарааны бизнес гэдэг нь тогтвортой байж амжилтад хүрдэг, шинийг эрэлхийлж 
инновацилаг байснаар нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулдаг, шаардлагатай хөрөнгийг 

хамгийн ухаалгаар босгож байж зах зээлийг байлдан дагуулдаг мөн чанартай. 
Тэгвэл дээрх эрсдлийг хэрхэн даван туулдаг, манай улсад бизнесийн энэ орчин 

хэр ээлтэй бөгөөд хэрхэн хөгжиж байгааг тодорхойлохоор бид уг салбарт 
амжилттай яваа, туршлагатай захирлуудтай ярилцсан юм.

ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙН

Э.БАТХУЯГ 
“INSUR” ХХК-ИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН ЗАХИРАЛ 

Монголын старт-ап бизнесийн орчинг та ямар 
нөхцөл байдалтай дүгнэж байна вэ?

Монгол Улсын эдийн засаг, хүн ам зүйн өсөлтийг 
цонх үе дээрээ яваа сайхан боломж гэж би 
харж байна. Хүссэн хүсээгүй ч дэлхийд гарах 
монгол старт-ап бол хамгийн эхэнд Монголдоо 
туршигдах ёстой. Тийм учраас старт-апуудыг 

бусад томоохон бизнесүүд болон төрийн 
бодлого нь дэмжихгүй юм аа гэхэд дээрлэхэхгүй 
байхыг л би хүсдэг. Жишээ нь, “Инсур” ХХК  
байгуулагдсан жилдээ улсад 66 сая төгрөг 
төлсөн байдаг. Энэ нь төрийн бодлого нь старт-
ап бизнесийг хөгжиж, бойжиход нь ямар нэгэн 
дэмжлэг болох зохицуулалт байхгүй байгаагийн 
том жишээ.  Хэдий тийм ч бусад улс орнуудтай 
харьцуулахад шийдэгдээгүй асуудал маш их 
байгаа нь бидэнд асар олон боломж нээлттэй 
байгааг илтгэнэ. Монголд хүний тооноосоо их 
ухаалаг төхөөрөмж байгаа, түүнчлэн өөрийн 

бизнесээ хил хязгааргүй сурталчлах, түгээх 
гайхалтай нөөц бололцоо бүхий эрин үед 
амьдарч байна гэдэг нь юутай ч харьцуулшгүй 
сайхан боломж юм. 

Энд тулгамдаж байгаа асуудлыг юу гэж 
тодорхойлох вэ?

Томоохон асуудал гэвэл мэргэжлийн хөрөнгө 
оруулалтын хэлбэрүүд Монголд хөгжөөгүй, 
бизнесүүд хөрөнгө оруулалтыг зөвхөн 
танилын шугамаар л авч байна. Venture capital, 
crowdfunding гэх мэт мэргэжлийн хөрөнгө 

Гэрэл зургийг: О.Төгсбилэг
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оруулалтын арга барилууд хөгжөөгүй байгаа 
нь өнөөгийн хамгийн том сул тал болоод 
байна. Цөөн байгаа хөрөнгө оруулагч нарын 
сэтгэлзүй мөн бэлэн биш байгаа гэж бас хэлж 
болно. Жишээлбэл, шалгуур тавихдаа заавал 
амжилттай байлгах ёстой мэтээр хандаж, зээл 
өгч байгаа шиг бодож байгааг нь хамгийн 
том тулгамдаж буй асуудал хэмээн үзэж байна. 
Старт-ап компаниудын хөрөнгө оруулалтад 
зориулсан хууль эрх зүйн загварууд хөгжөөгүй 
байгааг далимдуулж хөрөнгө оруулагчид, үүсгэн 
байгуулагчдын хооронд оюуны өмчийн асуудал 
мэр сэр үүсч байх шиг харагдаад байгаа. Нөгөө 

талаас ашигтай гэж харсан зүйл рүү толгойтой 
бүр нь хошуурч байна. Үүнийг салбараар нь харж 
үзвэл нийтээрээ хохирох зүйл хийцгээж байгаа 
бөгөөд тухайн салбарын үйл ажиллагааны 
зардлыг дэндүү их болгож байгаа нь манайх 
шиг жижиг зах зээлд нэг салбарт хоёроос дээш 
ижил үйл ажиллагаа явуулах старт-ап ажиллаж 
эхлэх нь бүгд хохирч үлдэхийн л эхлэл. Үүний 
нотолгоо нь одоо Монголд цахим wallet-ийн 
“дайн” болж байна, энэ нь асар том хохирол авч 
ирэхийг бүгд мэдэж байгаа. 

Монголд старт-ап бизнесийг тогтвортой 
үргэлжлүүлж, хөгжүүлэхэд хамгийн чухал зүйл 

юу вэ?

Ер нь заавал тогтвортой үргэлжлэх албагүй, 
дампуурсан ч болно. Хэрэв амжилттай ажиллах 
ёстой юм бол “be undeniable” буюу няцаагдашгүй 
бай, алсын хараагаа олж хараад түүндээ хүрэхийн 
төлөө өдөр бүр зүтгэ, байнга урагшил. Бизнес 
өөрийн загвараа өөрчлөх нь асуудал биш ч бусад 
хүчин зүйлсээс болж алсын хараагаа өөрчлөх 
нь няцаагдахын эхлэл гэж би үздэг. Хамгийн 
эхлээд нийгэм дэх асуудлаа олох ёстой тэгээд 
тэр асуудлаа арав, бүр зуу дахин сайжруулах 
загварыг ол. Түүнийхээ дараа стратеги 
боловсруул, тэр стратегиа боловсруулахад 
чинь төслийн хамгийн зөв менежмент ажиллаж 
гэмээнэ зардал эрсдэл, цаг хугацаа хэмнэнэ. 
Түүнийхээ дараа төгс гүйцэтгэлтэй байх ёстой. 
Хамгийн чухал нь user experience, user friendly 
(ашиглахад хялбар, хэрэглэгчид ээлтэй) байдлыг 
нэгт тавьж үзэх хэрэгтэй. Ингээд цаашаа цаг 
үеэ мэдэрч бизнесээ хийх ёстой. Эрсдэлгүй, 
асуудалгүй бизнес гэж хаана ч байхгүй. Хэн 
нэгэн хүн эсвэл төрийн болон хувийн томоохон 
байгууллагуудын тусламж дэмжлэгийг хүлээх 
хэрэггүй. Бэрхшээлгүй бизнес гэж огт байдаггүй. 
Аливаа асуудлыг боломж мэтээр өөрт ашигтай 
эргүүлж чадах нь л бизнес эрхэлж байгаа 
хүмүүсийн хамгийн том сурах ёстой зүйл тул 
битгий шалтаг тооч, битгий асуудал ярь, зүгээр 
ажлаа хий, энэ л старт-апуудын тогтвортой 
хөгжих эсэхийг шийднэ.

БИЗНЕС
Жүгдэрийн ХУЛАН

В.БАЯРСАЙХАН 
"AND GLOBAL" КОМПАНИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН ЗАХИРАЛ, 
"TOMYO" EDTECH-ИЙН ҮҮСГЭН 
БАЙГУУЛАГЧ

Монголын старт-ап бизнесийн орчинг та юу гэж 
харж байна вэ? 

Монгол бол старт-апын диваажин гэж бодож 
байна. Учир нь, нийгэмд шийдэгдээгүй асуудал 
маш ихтэй, мөн цөөхөн ч потенциал өндөртэй 
залуус ихтэй улс. Энэ хоёр хүчин зүйлээр 
цоо шинэ инновацлаг шийдлүүд гаргаж ирж 
Монголын орчинд туршихад өртөг багатай 
мөн тодорхой хэмжээнд ашигтай ажиллах 
боломжтой. Ингэж гаргаж авсан инновацилаг 
шийдлээ дэлхийн, ялангуяа Азийн зах зээл 
рүү гаргаж тэлэхэд маш тохиромжтой гэж 
харж байна. Миний бодлоор старт-ап ямар 
орчинд цэцэглэдэг вэ гэхээр эмх замбараагүй, 
тодорхой тогтсон дэг жаяг байхгүй, асуудал 
ихтэй, түүнийгээ дагаад уламжлалт хуучирсан 
тогтчихсон компаниуд ихтэй газар. Уг том 
бизнесүүд нь ихэнхдээ одоогийн бүтээгдэхүүний 
борлуулалтдаа ханачихсан, шинэчлэл инноваци 
хийсэн ч үндсэн чиглэлээсээ нээх холуур шинээр 
сэтгэж чадахаа байсан байдаг. 

Энд тулгамдаж байгаа асуудлыг юу гэж 
тодорхойлох вэ?

Сүртэй том асуудал харахгүй байгаа. Старт-
ап бизнес өөрөө тодорхой тогтсон хэв маяг 
дундаас төрдөг зүйл биш болохоор. Уламжлалт 
хэв маяг, хэт зохицуулагдсан хиймэл орчинд 
органикаараа бий болж чадахгүй учраас, 
асуудалгүй, бэрхшээлгүй орчноос төрсөн 

бизнесийг ч инновацилаг старт-ап бизнес гэж 
хэлэхэд хэцүү. Харин ч эсрэгээрээ нийгэмд ихэнх 
зүйлс яг таг шийдэгдээгүй, эрх зүй хөрөнгө 
оруулалтын хувьд ч тоглоомын дүрэм нь бүрэн 
бичигдээгүй, зах зээлийн хувьд ч хэрхэн хандах 
өрсөлдөхөө мэдэхгүй энэ нөхцөлд асуудал биш 
эсрэгээрээ дэмжлэг болж байгаа болов уу. 

Монголд старт-ап бизнесийг тогтвортой 
үргэлжлүүлж, хөгжүүлэхэд хамгийн чухал зүйл 
юу?

Энэ талбарт шинээр орж ирэх чадварлаг 
бас зоригтой залуусын урсгал, бас хөрөнгө 
оруулагчдын давалгаа л чухал байх. Энэ 

хоёр хүчин зүйл байхад бусад бүх асуудал 
шийдэгдэх болов уу. Энэ хоёр төрлийн хүмүүс 
энэ салбарт орохын тулд мэдээж бидэнд 
үлгэрлэн дуурайх, урам зориг авах стартапууд 
болон энтрепренерүүдын амжилтын түүхүүд 
хэрэгтэй болов уу. Яагаад уламжлалт карьер 
хөөх нь, уламжлалт бизнест хөрөнгө оруулах 
нь старт-апын ертөнцөөс илүү өгөөж муутай, 
утга учиргүй гэдгийг харьцуулж логик шийдвэр 
гаргах давалгаа гэсэн үг. Түрүүлж үсэрч ороод 
ажиллаж яваа залуус, компаниуд бол логик бус 
сэтгэлгээгээр буюу зүрх сэтгэлээ даган дуртай 
зүйлээ хийх гэж орсон байгаа. 
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Батсүхийн НЯМЗУЛ

ИНФОГРАФИК

Агаарын бохирдол Монгол Улс төдийгүй 
дэлхий нийтийн тулгамдсан асуудлын нэг. 

ДЭМБ-ын 2018 оны тайланд дурдсанаар 
дэлхийн 10 хүн тутмын 9 нь бохирдолтой 
агаараар амьсгалж байна. Харин манай улс 

сүүлийн жилүүдэд агаарын бохирдолтой 
тэмцэх чиглэлээр хэр их санхүүжилт 

гаргав, агаарын бохирдол хүн амын эрүүл 
мэнд, эдийн засагт ямар хэмжээний 

хохирол учруулж байгааг НЭМС, Үндэсний 
статистикийн хороо, НҮБ, Сангийн яам 

зэрэг байгууллагын гаргасан тооцоололд 
үндэслэн гаргав. 

УТААНЫ 
“БҮТЭЭСЭН” 

ТООНУУД

Монгол Улс агаарын 
бохирдлыг бууруулах 

арга хэмжээнд 2017-2019 
оны улс болон орон 

нутгийн төсвөөс нийтдээ 
121 тэрбум төгрөгийг 

зарцуулжээ. (Сангийн яам)

2009-2018 оны дундаж 
үзүүлэлтийг харвал РМ2.5 
болон РМ10 тоосонцор нь 
хүйтний улиралд Монгол 
Улсын стандартад заасан 

хүлээн зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс 8-12 дахин 
их байжээ. (Үндэсний 
статистикийн хороо)

Агаарын бохирдлыг 
бууруулахад зарцуулсан 

хөрөнгийг өсөлтөөр нь үзвэл, 
2018 онд өмнөх оныхоос 2.1 

дахин, 2019 онд 5.7 дахин 
их мөнгө зарцуулж, 2020 
онд өмнөх оныхоос 1.4 

дахин санхүүжилт олгохоор 
төлөвлөж байна. (Сангийн яам)

Улаанбаатар хотын агаар дахь 
нарийн ширхэгт тоосонцрын 

агууламж 2011 онд жилийн 
365 хоногийн 237 өдөр хүлээн 

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
давж байсан бол 2018 онд 
339 болж, сүүлийн 8 жилд 

тасралтгүй өсчээ. (Үндэсний 
статистикийн хороо)

2020 онд агаарын бохирдлыг 
бууруулах зорилгоор 137.6 
тэрбум төгрөгийг улс болон 

орон нутгийн төсвөөс 
зарцуу лахаар төсөвлөжээ. 
Өөрөөр хэлбэл, агаар, орч-

ны бохирдлыг бууруулах арга 
хэмжээнд төсвийн зарлагын 

нэг орчим хувийг зарцуу-
лахаар байна. (Сангийн яам)

Улаанбаатар хотын 2020 оны 
нэгдүгээр сарын 20-26-ны өдрийн 
агаарын чанарыг 2019 оны мөн 

үетэй харьцуулбал PM10 буюу том 
ширхэгт тоосонцрын хэмжээ 63 

хувь, PM2.5 буюу нарийн ширхэгт 
тоосонцрын хэмжээ 71 хувиар 
буурсан ч азотын давхар исэл 
13.4 хувиар, хүхэрлэг хий 122 

хувиар тус тус өсжээ. Хүхэрлэг хий 
болон PM2.5 тоосонцор нь хүлээн 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс тус бүр 

2 дахин их байна. (Agaar.mn)

Улаанбаатар хотын агаарын 
бохирдлын эх үүсвэрийн 80 

хувийг гэр хорооллын зуухнаас, 10 
хувийг тээвийн хэрэгслээс ялгарах 

хорт утаа, тоос, 6 хувийг гурван 
том цахилгаан станц, 4 хувийг 
хог шороо, хөрсний бохирдол 

бүрдүүлдэг. (Зориг сан)

121 ТЭРБУМ 
ТӨГРӨГ

 8-12 ДАХИН ИХ 

1.4 ДАХИН ИХ САНХҮҮЖИЛТ 

339 ӨДӨР

ТӨСВИЙН 1%

2 ДАХИН ИХ

80%

УТАА БА ҮЗҮҮЛЭЛТУТАА БА МӨНГӨ
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НЭМС-ийн сүүлийн жилүүдэд 
хийсэн судалгааны үр дүнг харвал, 

нийслэлд нас барсан нийт иргэдийн 
33.8 хувь нь агаарын бохирдлоос 
үүдэлтэй өвчлөлөөр нас баржээ. 

(АШУҮИС-ийн НЭМС, 2017 он)

Улаанбаатар хотын 1000 амьд 
төрөлтөд ногдох өсөлтгүй 

жирэмслэлт агаарын бохирдол 
хамгийн өндөр байдаг 1-3 

дугаар сард их байна. (Үндэсний 
Статистикийн Хороо)

Агаарын бохирдлын 
асуудлыг ойрын хугацаанд 

шийдвэрлэхгүй бол 2025 он 
гэхэд Улаанбаатар хотын 
эмнэлгүүдэд ирэх эдийн 

засгийн ачаалал 2016 оныхоос 
2.3 дахин өсөж, 24.8 тэрбум 

төгрөг болно гэж үзэж байна. 
Өөрөөр хэлбэл, 0-18 насны 

хүүхдүүдийг эмчлэхтэй 
холбогдсон зардал ингэж өсөх 

аж. (НЭМҮТ болон НҮБ-ын 
Хүүхдийн сан, 2018 он)

Жирэмсний хугацааны дунд болон сүүлийн 
гурван сард агаарын бохирдуулагч бодисууд 

нэмэгдсэнээр нярайн жинг төрөх үеийн жингээс 
дунджаар 138 граммаар бууруулж байгааг 
тогтоожээ. (АШУҮИС-ийн НЭМС, 2017 он)

2016 онд 0-18 насны хүүхдийн 
агаарын бохирдолтой холбоо-
той өвчлөл Улаанбаатар хотын 
эрүүл мэндийн байгууллагуудад 

10.4 тэрбум төгрөг (4.8 сая 
ам.доллар) -ийн зардал 

учруулжээ. (НЭМҮТ болон НҮБ-
ын Хүүхдийн сан, 2018 он)

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 
хамгийн их санхүүжилт авсан 
өвчлөлүүдийг хатгаа, уушгины 

үрэвсэл тэргүүлж байна.Уг 
өвчлөлүүдийн улмаас ЭМДС 4.8 
тэрбум төгрөгийн санхүүлжилт 

гаргажээ. (НЭМҮТ)
Агаарын бохирдол нь Монгол Улсад 

хавсарсан байдлаар нас барах, 
хөгжлийн бэрхшээлд хүргэх эрсдэлт 

10 гол хүчин зүйлийн нэг болж 
байна. (НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр)

Амьсгалын тогтолцооны 
өвчлөл агаарын бохирдол 

ихтэй 10-3 дугаар сар 
хүртэлх хугацаанд жилийн 

бусад сараас 2-3 дахин 
их байна. (Үндэсний 
Статистикийн Хороо)

Сүүлийн 10 жилийн байдлаар 
Улаанбаатар хотын 10,000 хүүхдэд 
ногдох 5 хүртэлх насны хүүхдийн 

хатгалгаа өвчин хоёр дахин өсчээ.
Улаанбаатар хотод 2018 оны 

байдлаар хатгалгаа өвчнөөр нас 
барсан 5 хүн тутмын нэгийг 5 

хүртэлх насны хүүхэд эзэлж байна. 
(Үндэсний статистикийн хороо)

33.8%

1-3 ДУГААР САР

24.8 ТЭРБУМ

138 ГРАММ

10.4 ТЭРБУМ

4.8 ТЭРБУМ 

10 ГОЛ ХҮЧИН 
ЗҮЙЛИЙН НЭГ

2-3 ДАХИН ИХ

5 ХҮҮХЭД ТУТМЫН НЭГУТАА БА ЭРҮҮЛ МЭНД
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Ц.ОДМАА: 
"SuperUp" нь хэрэглэгчийн өдөр тутмын амьдралд 
шаардлагатай үйлчилгээнүүдийг нэгтгэсэн анхны 
цогц аппликейшн 

риагаа хамгийн шинэлэг мэдээллээр 
буюу Та бүхний танилцуулж буй 
"SuperUp" аппликейшний талаар 
эхэлье. Энэ апп-ыг бүтээх болсон 

хэрэгцээ, шаардлага нь юу байв? 

-Манай монголчуудын интернэт хэрэглээ сүүлийн 
жилүүдэд хурдацтай өсөж байна. Бид 3,2 гаруй 
сая хүн амтай байтал үүрэн утасны бүртгэлтэй 
хэрэглэгч давхардсан тоогоор 5 сая гарчихаад 
байна. Тэр дундаа гар утсаар интернэтэд орж 

байгаа хэрэглэгчдийн тоо мөн л гурван сая 
гарчихжээ. Өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад энэ 
үзүүлэлт хурдацтай өссөн байгаа бөгөөд цаашид ч 
өсөлттэй байх нь тодорхой байна. Дэлхий дахинд 
өнгөрсөн онд өдөрт 1 сая орчим хүн шинээр 
интернэтэд холбогдсон байх ба тэдгээрийн ихэнх 
нь гар утаснаасаа хандаж байна. Үүнээс дүгнэхэд 
цаашид интернэт хэрэглээний гол хэрэгсэл нь 
гар утас болох юм байна. Тиймээс ч олон улсад 
хүртэл супер апп маягийн чиг хандлага руу явж 

LendMN санхүүгийн үйлчилгээг Монголд төдийгүй Азийн орнуудад гаргаж нэгэнтээ танигдсан “AND Global” 
компанийн хувьд дараачийн шатны цоо шинэ үйлчилгээг санал болгож байгаа нь "SuperUp" ажээ. Гар 
утаснаасаа холдож чадахаа больсон энэ эрин үед хэрэглэгч нэг л аппликейшны тусламжтайгаар өөрт 
хэрэгтэй бүхий л төрлийн үйлчилгээг авч болох энэ супер аппликейшны талаар “AND Systems” компанийн 
Гүйцэтгэх захирал Ц.Одмаатай ярилцлаа. 

Я

Зургийг О.Төгсбилэг



 141

Жүгдэрийн ХУЛАН

ТЕХНОЛОГИ

байна. Утсан дээрх нэг аппликейшнээс бүх 
хэрэглээгээ хангах хэв маяг руу гэсэн үг. Гар 
утасны тоо өсөхийн хэрээр апп-ын тоо өсөж 
байдаг тэр хэрээр олон янзын апп нэг төрлийн 
үйлчилгээг санал болгодог. Гэтэл хүмүүс 
эндээс аль нь сайн, муу гэдэгт эргэлздэг, эсвэл 
утсан дээрээ маш олон тооны апп суулгаад 
орхидог хандлага их байна. Харин нэг супер 
аппликейшнд хүний өдөр тутмын хэрэглээг 
ялангуяа амьдралын хэв маягийг тодорхойлсон 
үйлчилгээнүүдийг суулгаж өгснөөр олон апп-д 
төөрөлдөх шаардлагагүй нэг газраа төвлөрөх 
боломжийг бий болгож өгч байгаа юм. 

-Амьдралын хэв маягийг тодорхойлох 
үйлчилгээнүүд гэж та дурьдлаа. Үүнийг 
тодруулбал юу, юу багтах вэ? 

-Ерөнхийдөө хүний өдөр тутамдаа, эсхүл ойр 
ойрхон давтамжтай хийдэг үйлдэл, хэрэгцээ 
гэж ойлгож болох юм.  Тэгэхээр бид түүнийг нь 
нэг аппликейшнээр хангаж өгөхөөр чармайж 
байна. Тухайлбал, тэр хүний худалдан авалтын 
онцлог, хоол хүнсний хэрэглээ, хүргэлт, такси 
дуудлага, энтертайнмент цаашлаад санхүүгээ 
удирдах, төлбөр, тооцоо хийх боломжуудыг 
нэг дор оруулж өгнө. Нэг ёсондоо хүн өглөө 
босоод орой унтах хүртлээ юу хийдэг, түүнээс 
аппликейшнээр шийдэх боломжтой нь юу 
байна, тэр болгоныг бид санал болгохыг хичээж 
байгаа юм. Гэхдээ мэдээж нэг шуудайнд хаа 
хамаагүй бүх зүйлийг чихэх биш, хамгийн 
чанартай үйлчилгээг оновчтой байдлаар санал 
болгох юм. 

-Тэгэхээр мэдээж тухайн аппликейшныг 
бүтээгч компани өөрөө бүгдийг нь санал 
болгох боломжгүй зарим үйлчилгээнүүд 
байна л даа. Тухайлбал, такси үйлчилгээг 
энэ төрлийн компаниудтай Та бүхэн холбож 
өгнө гэсэн үг үү? 

-Тийм ээ. 

-Ингээд ярихаар Индонезид үүссэн “Gojek” 
аппликейшн санаанд бууж байна л даа. 
Такси дуудлага, хоол хүргэлт тэр ч бүү хэл 
үсчин, гоо сайхан хүртэл ирээд үйлчилдэг 
юм билээ. Энэ ер нь дэлхийн чиг хандлага 
болж байна уу? 

-Тийм, тэр зүг рүү явж байна гэсэн үг. Бидний 
хувьд ч энэ чиг хандлагатай хөл нийлүүлж 
байна. Бид нэг шинэ аппликейшн гаргачихаад л 
хараад сууна гэсэн үг биш л дээ. Энэ нь байнгын 
боловсронгуй болж байх үйл явц байх ёстой. 
Эхний ээлжинд бид хамгийн гол гэсэн суурь 
үйлчилгээнүүдийг оруулж өгч байна. Дараа 
нь үүнийгээ илүү ангилаад, зах зээлийн чиг 
хандлага, хэрэглэгчдийн үйлчилгээ авч байгаа 
зан төлвийг дүгнэж яаж сайжруулж болох уу гэдэг 
дээр ажиллах ба хиймэл оюун ухаанд суурилан 
хувь хүн бүрийн ялгамжтай хэрэгцээнд нийцсэн 
үйлчилгээг санал болгоно. 

-Хамгийн эхэнд суурь хэрэглээнүүдийг 
тодорхойлж оруулж өгнө гэдгийг Та 

хэллээ. Судлаад үзэхэд монголчуудын 
эсвэл магадгүй Z үеийнхний өдөр тутмын 
хэрэглээнд хамгийн шаардлагатай, 
тулгамдаж байгаа асуудал нь юу байна гэж 
харсан бэ? 

-Ер нь бид хамгийн гол хэрэглэгчдээ миллениал 
болон Z үеийнхэн түлхүү байх болов уу гэж 
харж байна. Мэдээллийн урсгал, үйлчилгээ их 
болсон энэ үед хүн төөрөлдөх, олон зүйлээс 
өөрт хэрэгтэйг сонгож олж авахын тулд ихээхэн 
цаг хугацаа зарцуулах шаардлагатай болсон. 
Үүнээсээ болж стресстэж, эргээд ашиглахгүй 
байхыг илүүд үзэх хандлага ч байна. Тийм 
учраас бид өөрсдийн бүрдүүлсэн технологийн 
баг, хиймэл оюун ухаан ашиглаад хүмүүст 
стрессгүйгээр хэрэгтэй зүйлийг нь хувь хүнд 
тохиромжтой, таатай хэлбэрээр санал болгохын 
тулд энэ аппликейшнийг хийсэн. Энгийн 
хэрэглэгчийн хувьд ердөө нэг апп харагдах 
боловч энэ нь ардаа маш том, цогц систем 
гэдгийг энд бас онцолмоор байна. Үүгээрээ 
дамжуулж бид санхүүгийнхээ эх үүсвэрийг 
тэндээс олдог, түүнийгээ зарцуулах боломж 
бүхий e-commerce, e-service, e-wallet гээд бүх 
талаас нь харсан эко системийг бүрдүүлнэ гэж 

зорьж байгаа. 

-Санхүүгийн эх үүсвэрээ хүртэл олох 
боломжийг яаж бий болгох вэ? 

-Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл бид хэрэглэгчдэдээ 
эхний ээлжинд зээл авах боломжийг өгч байгаа. 
Бусад энэ төрлийн аппликейшнээс ялгаатай 
нь олон зээлдүүлэгчийг зээлдэгчтэй нь холбож 
өгөхөөрөө онцлог юм. Гэхдээ зээлдүүлэгч гэхээр 
хувь хүн биш банкууд, банк бус санхүүгийн 
байгууллагууд, бусад тусгай зөвшөөрөлтэй 
хуулийн этгээдүүдийн үйлчилгээг нэг дороос, 
харьцуулж байгаад өөрт хэрэгтэйг сонгох 
боломж бүхий аггрегаторын хэлбэр гэсэн үг. 
Энэ утгаараа бид банк, банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа нэлээд 
өргөжнө гэж харж байгаа. 

-Тэгвэл товчхондоо бид "SuperUp" руу ороод 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авах боломжтой, 
тэр ч бүү хэл мөнгө дутвал тэндээсээ зээлээ 
аваад асуудлаа шийднэ гэсэн үг үү? 

-Яг үнэн. Өөрөөр хэлбэл онлайн худалдаа, 
үйлчилгээг санал болгож байгаа бөгөөд 
цаашид үүний цаана бааз, суурь гээд бүх зүйл 
нь илүү өргөжөөд явна гэсэн үг. Хоёрдугаарт, Z 
үеийнхэн маань илүү ухаалаг зарцуулагчид юм 
байна. Тэгэхээр хувь хүн тэндээс зөвхөн зээлээр 
биш өөр ямар аргаар санхүүгийн эх үүсвэрээ 
нэмэгдүүлэх боломж байна вэ гэдгийг бас бид 
харж байна. 

-Ер нь манайд урьд нь иймэрхүү төрлийн 
цогц аппликейшн байсан болов уу? Та 
бүхнийг судлах явцад алдаа, оноо нь юу 
байв? 

-Яг супер апп гэх концепцийн хувьд бол бид 
анхных гэж зоригтой хэлж чадна. Чиг хандлагыг 
харвал төстэй гэмээр апп хэд хэд бий. Гэхдээ 
манайх шиг эко систем бүрдүүлэхүйц том 
хэмжээний, далайцтай, ардаа том системтэйгээр 
дэмжиж өгч байгаа тохиолдол нь анхных. 

-"SuperUp" сонирхолтой нь “The Voice of 
Mongolia” шоутай хамтарч ажиллаж байгаа 
гэсэн. Ямар боломжуудыг бий болгож байгаа 
вэ? 

-Энэ шоутай хамтарч ажиллахдаа бид зөвхөн 
ивээн тэтгэгч гээд өнгөрөх биш үзэгчдэд илүү 
туршлага, мэдрэмж өгөхийг зорьсон. Тэгэхээр 
шоуны талаар болон оролцогчдын тухай 
бүх мэдээллийг манайхаас авч болно. Тэр ч 
бүү хэл цаашлаад өөрийн хайртай, дуртай 
шүүгчид, дэмжиж байгаа оролцогчдодоо 
бэлэг хүргүүлж болно. Бас нэг аятайхан зүйл 
нь манай аппликэйшнаар дамжуулан санал 
өгөх боломжтой юм. Гар утсаараа мессежээр 
санал илгээхээс хамаагүй хямдаар саналаа 
өгөх боломжийг бид хэрэглэгчид санал болгож 
буй. Энэ утгаараа технологийн тусламжтайгаар 
хэрэглэгч өөрөө шоуны нэг хэсэг болох 
гайхалтай мэдрэмжийг бид олгоно. 

-Худалдаа, үйлчилгээ, санхүүгийн боломжууд 

 ХҮН ӨГЛӨӨ БОСООД 
ОРОЙ УНТАХ ХҮРТЛЭЭ 
ЮУ ХИЙДЭГ, ТҮҮНЭЭС 

АППЛИКЕЙШНААР ШИЙДЭХ 
БОЛОМЖТОЙ ЮУ БАЙНА, ТЭР 

БОЛГОНЫГ ЦОГЦООР НЬ САНАЛ 
БОЛГОЖ БАЙГАА АНХНЫ 

СУПЕР АПП ЮМ. 
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гээд хувь хүний өдөр тутмын амьдралтай 
холбоотой технологийн үйлчилгээнүүд дээр 
хөндөхгүй өнгөрч болохгүй нэг зүйл бол 
хэрэглэгчийн мэдээлэл. Үүнийг хамгаалах 
тал дээр Та бүхэн хэрхэн ажиллаж байгаа вэ? 

-Монгол төдийгүй дэлхий дахинд хувь хүний 
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах асуудал 
яригдаж байна. Түүнийг дагаад хувь хүний 
мэдээлэл ямар ач холбогдолтой вэ, хүмүүс 
өөрийн мэдээллээ хэрхэн, яаж хянах вэ гэдэг 
асуудал чухал болж ирлээ. Бидний хувьд 
технологийн багаа маш хүчтэй бүрдүүлж чадсан 
гэж үзэж байгаа. Тухайлбал, манай LendMN-
ийн хувьд зээлийн мэдээллийг хамгаалах маш 
том систем ажиллаж байдаг. Тийм ч учраас 
бид олон ч тест, шалгалт хийлгүүлсэн бөгөөд 
мэдээллээ алдсан удаагүй. Тийм ч учраас 
аюулгүй байдлын тал дээр харьцангуй итгэлтэй. 
Хоёрдугаарт, мэдээллээ бусдад алдах асуудлаас 
гадна хэрэглэгчдийн мэдээллийг бусад этгээдэд 
дамжуулахгүй байх гэж нэг чухал зүйл бий. 
Манайх хувь хүний мэдээллийн нууцыг хадгалах 
талаар дотооддоо нарийн дэг журамтай. Манай 
аппликейшн ашигласан хувь хүний мэдээллийг 
бид өөрийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч 
этгээдэд өгдөггүй, компани дортроо ч манай 
ажилчид тухайн мэдээллийг олж авах боломжгүй. 
Өөрсдийн охин компанидаа ч өгдөггүй. Харин 
нийт үйлчлүүлэгчдийн статистик мэдээллээр 
бол хангадаг буюу чиг хандлага, ерөнхий тоон 
үзүүлэлт зэргийг гаргаж өгснөөр давуу тал бий 
болгож байдаг. 

-Ер нь шинэ гарч байгаа аппликейшнууд 
хэрэглэгчдэд мэдээллээ оруулах үед нь 
анхааруулга өгдөг байх, цаашлаад тэдний 
мэдээлэлтэй харилцах боловсролыг дагуулж 
тэтгэх хэрэгтэй юм шиг. Та энэ тал дээр ямар 
байр суурьтай байна вэ? 

-Технологи гэдэг үргэлж шинэчлэгдэж 
байдаг. Бид энэ салбарт үйл ажиллагаа 
явуулж байгаагийн хувьд мэдээж байнга хөл 
нийлүүлэх болно. Шинэчлэлтэй хөл нийлүүлж 
байгаагийн нийгмийн хариуцлага нь юу вэ 
гэхээр хэрэглэгчдэд зөв зам руу нь боловсрол 
өгөх, боловсруулах үүрэгтэй байх нь гарцаагүй. 
Мэдээж энэ үүргийг 100% өөр дээрээ авах 
боломжгүй ч, аль болох тэрхүү шинэлэг мэдээ, 
мэдээллээ өгч байх нь дам утгаараа хэрэглэгчийг 
боловсруулж байдаг. Энэ шинэ аппликейшн руу 
нэвтрэхэд хэрэглэгч нэр, утасны дугаараараа л 
орох юм. Олон улсын ихэнх аппликейшны адил. 
Харин зээл авах гээд яг санхүүгийн бизнес рүү 
орох үед тухайн үед нь тохирсон, шаардлагатай 
мэдээллийг нь л авдаг. Мөн хэрэглэгчийн 
мэдээллийг авах бүртээ бид өөрт нь мэдэгдэж 
зөвшөөрлийг нь авах юм. 

-Мэдээллийн технологийн салбарын 
цаашдын 10 жилийг зураглахад мэдээж бэрх 
байх. Гэхдээ ойрын ирээдүйн дүр зураг, чиг 
хандлагыг Та юу гэж харж байгаа вэ? 

-Эхлээд мэдээж өнгөрсөн хугацаагаа дүгнэх 
ёстой байх. Эргээд харах юм бол интернэт, 

технологи асар хурдтай хөгжиж ирлээ. Монголд 
дөнгөж ерээд оны дундаас интернэт нэвтэрч 
хүмүүс Yahoo и-мейлтэй болсон, тун удалгүй 
ухаалаг утас барьдаг болж гээд ямар хурдацтай 
хөгжив. Ер нь хүн төрөлхтөний түүхийг харвал 
анх хүн үүссэн үеэс хөдөө аж ахуйн хувьсгал 
хүртэл 60 мянга орчим жилийг зарцуулсан бол 
түүнээс хойш интернэттэй болтлоо 12 орчим 
мянган жилийг зарцуулжээ. Гэтэл интернэт 
үүссэнээс хойш дөнгөж 40 орчим жилийн 
хугацаанд үсрэнгүй, маш хурдтай хөгжжээ. 
Тэгэхээр мэдээлэл, технологийн салбарыг 
урт хугацаанд харна гэдэг хүндрэлтэй. Бид 
технологийн компанийн хуьд төлөвлөгөөгөө 
таван жилээр гаргах нь хүртэл зөв биш хандлага 
болоод байна. Ямартай ч, ирэх жилүүдэд 
хиймэл оюун ухаан хурдацтай хөгжих нь 
ойлгомжтой. Тэр дундаа, томоохон судалгааны 
байгууллагуудын дүгнэлтийг харахаар Америк 
болон Хятадад хиймэл оюун ухаан хурдацтай 

хөгжинө гэж байгаа. Бидний хувьд ч Монголдоо 
анхдагч хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлэгчдийн 
хувьд энэ салбарын хөгжилд итгэлтэй байна. 
Түүнчлэн бусад салбартай энэ маань илүү уялдах 
байх. 

-Ямар салбарууд гэдгийг дэлгэрүүлээч. 

-Хамгийн түрүүнд худалдаа, үйлчилгээний 
салбарууд руу орох болов уу. Хэрэв манай төр 
эдийн засгаа дагаад хурдацтай хөгжиж чадвал 
төрийн үйлчилгээний салбарууд, тэр дундаа 
эрүүл мэндийн салбарт сайн ашиглах байх. 
Энэ бүхэн нь хэрэглэгчдийн дасан зохицох, 
суралцах чадвартай бас хамааралтай л даа. 
Мөн монгол хүмүүсийн хандлагыг харахаар илүү 
хэрэглэгч тал руугаа байдаг. Тэгэхээр виртуал 
реалити, аугмэнтэд реалити, эд юмсын интернэт 
гэгддэг IoT илүү орж ирэх болов уу. Энэ бүхэн 
монголчуудын амьдралыг ихээхэн өөрчлөх байх. 
Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд старт-ап эрчтэй 
хөгжиж байна. Нэгэнт ийм сэтгэлгээ, хандлага 
бий болчихсон учраас цаашид хөгжөөд явна. 

-Хэрэглэгчдийн дасан зохицох, суралцах 
хандлагыг та дээр дурьдлаа. Манайхан ер нь 
өөрчлөлтөд хэр хүмүүс вэ? 

-Манай миллениал болон Z үеийнхэн хэрэглэгч 
талаасаа дасан зохицох, суралцах байдал 
сайтай. Шинэ зүйл рүү шуурч тэмүүлдэг. Гэхдээ 
хоорондын бага зэрэг ялгаа нь миллениалуудад 
хэрэглээ, туршлага чухал байдаг бол Z үеийнхэнд 
гоё, өнгөлөг харагдах нь чухал байх шиг. Тэдний 
хувьд энэ бүтээгдэхүүн намайг гоё харагдуулах 
уу гэдэгт илүү анхаардаг. Ямар ч гэсэн энэ хоёр 
үеийнхэн хүн амын олонхыг бүрдүүлж, тэд 
шинэ зүйлд маш соргог байна. Харин үүнтэй 
зэрэгцээд манай төрийн байгууллага хурдацтай 
шинэчлэгдэхдээ тааруу байна. Энэ нь наад заах 
нь дам нөлөөллөөрөө боловсролын салбарт 
хүрч, шинэчлэгдэж, чанаржиж чадахгүйгээс 
технологийн салбар хүний нөөцийн дутагдалд 
орж байна. Хэдий сайхан юм мөрөөдөөд гоё юм 
хийе гэвч хийх хүн нь цөөн учраас хүчээр хойш 
сууна шүү дээ. Энэ утгаараа шинэ боломжуудыг 
монголчууд алдаж байхыг үгүйсгэхгүй.  

БИД "THE VOICE OF MONGOLIA" ШОУТАЙ 

ХАМТАРЧ АЖИЛЛАХДАА ҮЗЭГЧИД 

САНАЛАА ӨГӨХӨӨС ГАДНА ДУРТАЙ 

ОРОЛЦОГЧ, ШҮҮГЧДЭДЭЭ БЭЛЭГ 

ХҮРГҮҮЛЭХ, ТЭДНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

АВАХ ГЭХЧЛЭНГЭЭР ШОУНЫ НЭГ 

ХЭСЭГ БОЛОХ ГАЙХАЛТАЙ ТУРШЛАГА, 

МЭДРЭМЖИЙГ ӨГЧ БУЙ. 
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ХӨГЖИМ
Зоригтын ЭНХМӨНХ
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“THE HU”-ГИЙН ТУХАЙ 
БИД ЮУ МЭДЭХ ЁСТОЙ ВЭ?
ХӨГЖИМ СУДЛААЧИДТАЙ ХӨӨРӨЛДӨХҮЙ

ОРШИЛ
 “Хүннү рок” стилийг үүсгэж, өдгөө олон сая 
сонсогчийг байлдан дагуулаад буй “The Hu” 
хамтлагийн талаар бид ихийг мэдэх болжээ. 
Тэднийг “инноваци” хэмээх үгээр итгэлтэй 
тодорхойлохын учир энэхүү нийтлэлээ бэлтгэх 
явцад хөгжмийн салбарт шинэчлэл хийснийг 
баттай олж мэдсэнийх. Асар богино хугацаанд 
дуулиан тарьсан эл хамтлагийн талаарх мэдээг 
бид хөөрч баярлан хүлээн авсан. Бас баярлах 
эсэхэд эргэлзэж, хэдийн танил болсон хөгжмийг 
хэрхэн хүлээж авахаа мэдэхгүй хоцрогсод ч бий. 
Иймээс хамтлагийн үүсгэн байгуулагч, гавьяат 
жүжигчин, хөгжмийн зохиолч Б.Дашдондог, 
хөгжим судлаач, хөгжмийн ухааны доктор 
Д.Энхцэцэг, хөгжим судлаач С.Энхбулаг, “Noise 
Metal” фестивалийн захирал У.Үнэнхүү нартай 
ярилцаж, “Тhe Hu” хамтлагийн талаар нэгдмэл 
ойлголтод хүрэхийг хичээлээ. 

Тэд “The Gereg” нэртэй анхны цомгоо гаргаж, 
The Guardian, The GQ тэргүүт томоохон хэвлэлд 
ярилцлага өгч, энэ ондоо олон олон аялан 
тоглолт хийх хуваарьтай байгаагийн дээр 
дэлхийн хөгжмийн хамгийн том наадам болох 
Coachella, Lollapalooza-гийн тайзнаа ододтой 
мөр зэрэгцэн гарах болсон нь энэ оны хамгийн 
хүлээлттэй үйл явдал болоод байна. 

СТИЛЬ 
“The Hu”-гийн хөгжим нийтлэг метал хөгжимтэй 
ямар талаараа ижил, өөр, шинэлэг байгаа 
тухай  У.Үнэнхүүгээс асуулаа. “Миний хувьд 
өнөөгийн метал болон рок стилиэр тоглодог 
хамтлагуудыг аль нэг тодорхой урсгалынх гэж 
тодорхойлоход хэцүү болсон мэт санагддаг. 
Бүгд л ямар нэгэн байдлаар хольж өөрийн гэсэн 
онцлогтой fusion гаргасан байдаг болохоор 
тэр. Баруунд, ялангуяа Скандинавын орнуудад 
викингчүүдын түүх домгийг магтан дуулсан 
nordic folk rock, metal стилийн хамтлагууд 
цөөнгүй бий. Үүний жишээ нь, Wardruna, Heilung 
хамтлагууд. Харин иймэрхүү хөгжимд илүү 
нээлттэй ханддаг барууны “metalhead”-уудад “The 
Hu”-гийн овог аймгийн маяг (tribal) нь сонсоход 
их ойр санагдсан болохоор өндөр сэтгэгдэлтэй 
хүлээж авсан байх.

 Тэгэхээр “The Hu” бол 100 хувь метал 
хамтлаг биш, харин метал болон рок хөгжим 
сонирхогчдын хувьд шинэ салхи гэж хэлж болно.” 
Харин судлаач С.Энхбулаг энэ талаар “Анх “хүннү 
рок стиль” гэхэд нь ямар зоригтой нэршил 

гаргаж ирээ вэ гэж бодож байлаа. Сонсоод 
байхад нээрэн л Барууны рокоос өөр, үндэсний хэв 
шинж давамгайлсан хөгжим санагдсан. Сонсоход 
тааламжтай, сайхан ч хөгжим, продюсер нь ч их 
хөдөлмөрлөжээ. Энэ чиглэлийн хамтлагуудаас 
“Алтан ураг”-аас бусад нь фолк талаа барьсан. 
“Алтан ураг” Өрнийн рокийг монгол хөрсөнд 
буулгасан, харин “Тhe Hu”-гийн хөгжим тийм 
биш. Өрнийн рок хэмнэл, аргил гитар дээр 
нэмээд гоцлол гитар дээд регистрт тоглодог 
нийтлэг шинжтэй. “Алтан ураг”-ийнх шингэн 
дуугаралттай бол “Тhe Hu”-гийн дуугаралт доод 
регистрт дуугарч байна. Монгол туургатнууд, 
Хятад, Дундад Азийн хамтлагуудтай харьцуулж 
үзэхэд яг ийм дуугаралт олдоогүй. Хамтлагийн 
агуулгаас цогцлон гарсан хувцас, хэрэглэл, 
хөгжмийн зэмсэг, жижиг хэрэглэл сэлт нь 
судалгаатай, удаан хугацааны багийн ажил 
гэдэг нь харагдаж байна” хэмээв.

ИДЕОЛОГИ
Тэдний уран бүтээлийн үзэл санаанд түүх, 
уламжлал, соёл заншил шингээстэй. Судлаач 
Д.Энхцэцэг энэ талаар “Рок хөгжмийн дуулалтын 
илэрхийллийг хашхираан гэж бид ойлгодог. 
Метал гэж миний үздэг дийлэнх хамтлагуудаас 
хөгжмийн хувьд “The Hu” нүргээн багатай, 
өгүүлэмж нь хэн хүнд ойлгомжтой байна. Уран 
бүтээлийнх нь төрлийг харахад дуу ч юм шиг, 
тууль ч юм шиг, дууль ч юм шиг. Ямар нэг 
ангилалд хамруулах боломжгүй, синтез маягийн 
хөгжим. Сэдэв талаасаа нийгэм, улс төрийн 
ёгтлол, язгуур ахуй, түүх соёл агуулагдсан зэргээс 
үзэхэд бидэнд нэг төрлийн шинэ судлагдахууныг 
бий болгож байгаа юм. “Yuve Yuve Yu” дууг 
сонсоход шударга бус байдлыг ёгтолж, төр 
засгийнхныг шүүмжилж, тэр нь дэлхий нийтийн 
үзэл санаа болон харагдаж байна. Бас шүлгүүд 
нь монгол шүлгийн айзамтай юм билээ” гэсэн 
бол судлаач С.Энхбулаг тэдний шинэчлэлийн 
талаар “Тэдний хөгжим сүүлийн 2000-аад жилийн 
агуулгыг багтаахын зэрэгцээ өнөөгийн нийгмийг 
шүүмжилж ёгтлоод, хүмүүсийг уриалан дуудсан 
шинжтэй, бидний сэтгэлгээний тусгал болж 
байна. 1970, 80-аад онд рок стиль ихэд хөгжсөн 
ч сүүлийн үед зогсонги байдалтай болчихсон 
юм шиг санагддаг. Ийм үед “Тhe Hu” шинэ 
сонсогдох нь дамжиггүй. XX зууны дунд үеэс 
европын симфонизм зогсонги байдалтай болох 
үед гарсан (1988 онд) Б.Шаравын “Хоёрдугаар 
симфони” шинэчлэл хийсэнтэй үүнийг адилтгаж 
үзнэ. Симфонийг цөөнхүүд сонсдог ч тухайн 
үедээ мэргэжилтнүүдийн дунд шуугиулж чадсан 

бүтээл байлаа. Хөгжмийн хэллэг, зарчмын 
талаасаа сонгодог симфониуд аялгуу, сэдэв, ая, 
түүнээс эхтэй форм бий болдог бол Б.Шаравын 
симфонид үндсэн ая гэж байгаагүй. Нэг ангитай 
мөртлөө таван хэсэгтэй. Агуулгын хувьд мөнөөх 
л эртний түүхээ өгүүлнэ. Тэр үед Европын 
хөгжмийн зэмсгийг ашиглаад монгол хөгжмөө 
гаргаж тавих арга барилыг хэн ч сэтгээгүй 
байлаа. “The Hu” хамтлагийнхан рок гэдэг араг 
ясан дээр монгол язгуураар бүрж бүтээгээд 
гаргаж ирснийг би үүнтэй л дүйцүүлмээр байна” 
гэлээ.

ХӨГЖИМ ШИНЭЧЛЭЛ 
Тэдний талаар дуучин, продюсер Элтон Жон 
“Удаан хугацаанд сонсоогүй цоо шинэ хөгжим. 
Үнэхээр гайхамшигтай” хэмээсэн байхад Foreign 
Policy сайтад “XX зуунд монголчууд үндэсний 
хөгжмөө системчилж, сургалт бий болгосны 
хэрэг гарлаа” гэж тоймлосон. Тэгвэл тэдний 
хөгжмийн гүн рүү оръё.

Б.Дашдондог “Хуурын хөглөгөө бага октавыг фа, 
си-бемоль буюу кварт интервалтай. Энэ хөг дээр 
хөөмийчид хархираа, шахааг хийхлээр нарийн 
сонстоод байдаг тал бий. Тэр нь ч өөрийнх нь 
онцлог. Үүнийг өтгөлж, доогуур зөөлөн дуугаргах 
санаагаар ми-бемоль, си-бемоль хөгөөр буюу 
квинт интервалаар хуурыг хөглөсөн. Тэгдэг ч 
уламжлал бий. Энэ хөгөө гитар дээр хөрвүүлснээр 
илүү монголжуу болж ирсэн юм. Гитар мөртлөө 
хуурдаад байгаа ч юм шиг сонстоно. Үндсэндээ 
гитарын европ хөгөөс зайлсхийсэн гэсэн үг. Ийм 
шинэ хөг дээр суурилсан гармонийн талаар 
бид одоо ч судалсаар байна. Тембрийг бид 
хамгийн түрүүнд чухал гэж үзсэн болохоор ийм 
өөрчлөлтийг хийсэн юм шүү. Цаад санаа нь 
үүлний, эсвэл хөшигний цаана дуугараад байгаа 
юм шиг зэвүүн мэдрэмжийг өгөхийг зорьсон 
учраас рок шиг хурц биш, бөглүү байгаа юм. 
Суурь дуугаралт ихтэй учраас европ роктой 
харьцуулахад өтгөн, нүсэрдүү сонсогдож байгаа 
байх. Метал, хард, альтернатив шиг чахарсан 
биш ний нуугүй ярихад тэнгэрийн маягтай рок 
байлгая гэж санасан. Үүний цаана өвөг дээдэс 
маань ямар ухаантай, мундаг хүмүүс байсан бэ 
гэх уур амьсгал үнэртээсэй гэж хүссэн. Гадныхан 
ч үүнийг цоо шинэ рок байна гэж тодорхойлоод 
байна.” 

Энэ талаар судлаач С.Энхбулаг “Тэргүүн 
эгнээнд хөөмийч, цуур (мөн төмөр хуур), морин 
хуурч, товшуур гээд дөрвөн хөгжимчин, арын 
эгнээнд бөмбөр, хэнгэрэг, аргил гитар, ритм 
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гитар хөгжим явж байна. Зэмсгүүдийг орчин 
үежүүлж, ялангуяа морин хуур, товшуурыг 
цахилгаанжуулсан нь дэвшил. Өрнөөс ялгаатай 
нь даралтат хөгжмийг хэргээр оруулаагүй нь 
дуугаралтыг өөрчилж байна гэж харсан. Хэрэв 
даралтат хөгжим ороод ирвэл Европын өнөө 
диатоник хөг, гармони дуугарах нь гарцаагүй 
байсан. Хуур, товшуур бол үсрээд хоёр эгшиг 
интервал тоглохоос биш гурван эгшигт 
бүтэцтэй аккорд тоглохгүй. Ингэхээр үндсэндээ 
дандаа кварт, квинтийн интервалаар 
пентатоник дуугараад байгаа юм. Диатоник 
хөггүй учраас мажор минирын ойлголт байхгүй 
болчихно. Хааяа нэг их терц сонсогдоно. 
Энгийн хэлбэртэй, нэг л зүйлээ давтаад, богино 
багтаамжид “дуулаад” байгаа учраас хүнд ч 
хурдан хүрнэ. Дуугаралтын талаасаа хөөмийн 
хархираа суурь ихтэй, өтгөн. Яагаад ч юм 
өөрсдийн чихэнд дассанаараа, эсвэл европ чихээр 
сонсвол AC/DС шиг дээгүүр улиад ороод ирэх нь 
үү гэмээр болно. Тэгсэн “The Hu” огт тэгээгүй, 
цаашдаа ч тэгэх шинжгүй. Ингээд бодохоор 
зөв л юм байна. Нээрэн л барууныхантай 
адилхан дээшээ дуулаад байвал хөгжмийн хэллэг 
талаасаа дуурайсан болчихно. Том хүрээгээр 
үзвэл Дорно дахины соёл уламжлалын суурь нь 
өөрөө байгаль руугаа, эх дэлхий рүүгээ хандсан. 

Дорнын хөгжмүүд бемолийн буюу уруудсан 
дэвсгэр хөг дээр нийцтэй байдаг бол Баруун руу 
диезийн хөгүүд зонхилно” хэмээлээ.

Өтгөн дуугаралт бол Б.Дашдондог продюсерийн 
зориуд шийдэл. Хөөмийн төрлүүдийн талаар 
тэрбээр “Арын дөрвөн хөгжимчнөө дөрвүүлэнг 
нь хөөмийлүүлнэ гэж анхнаасаа тооцсон. Одоо ч 
тэд сурсаар яваа. Хөөмийн төрлүүд болох шахаа, 
хархираа, исгэрээ гээд бүгд явж байгаа. Хэрвээ 
чи сонсвол хөгшин хүний хоолойгоор дуулаад 
байгаа юм шиг байна уу? Тэр нь өөрөө учиртай 
юм” хэмээсэн юм.

Үүний зэрэгцээ хөгжмийн давталт, дахилт 
монгол ахуйтай хэрхэн холбогддог талаар док-
тор Д.Энхцэцэг “Дууны өгүүлэмж хэл сэтгэхүй, 
аялга, эрчүүдийн намба зэргээр илэрч гарчээ. 
Магад гүй өөр үндэстнүүд дуулсан бол зохихгүй 
ч байх. Бүтэц талаасаа давтамж ихтэй. Дав-
талт гэдэг зүйл манай язгуур урлагт байдаг 
хам гийн чухал элемент гэдгийг судлаачид 
тогтоо  сон. Үүний наад захын жишээ нь морин 
хуурын татлага. Онц ая байхгүй хэр нь давтаад 
л байдаг. Тэр нь бүхэлдээ өгүүлэмжтэй, бүхэллэг 
болж чаддаг. Давталт гэдэг ер нь аливаа 
урлагийн чухал хүчин зүйл шүү дээ. Давтал таар 
амьдралын тойргийг илэрхийлдэг. Түүн дун даа 

монгол хүний амьдралын тойрог гэрт өрнө дөг. 
Ингэхээр монгол угсаа, уламжлал үнэхээ рийн 
ундаргатай. Үүнийгээ таньж мэдэж яваа бидний 
сэтгэлгээний нэгэн толь нь “The Hu” юм” гэлээ.

Барууны поп хөгжмийг илүү даяар болгож, 
чихэнд хоногшуулахын тулд дууны оршил, 
бадаг, дахилт, өргөлт зэргийг тооцоолж бүтээдэг 
гэлцдэг. Тэгвэл “Тhe Hu”-гийн хөгжмийг тэр 
талаас нь бодоо болов уу гэсэн асуулт надад 
эрхгүй төрлөө. Тэдний “Гэрэг” цомгийн есөн дуу 
сонсогчийг залхаахуйц урт бишээс гадна цомогт 
ямар ч уянгын, баллад маягийн дуу орсонгүй. 

Хөгжмийг зохиолч Б.Дашдондог “Энэ бол цэвэр 
төсөөл лөөс гарсан хөгжим. Тодорхой форм 
бол бий. Гэхдээ яг тийм ийм формоор хий лээ 
гэхгүй. Мэдээж хэрэг болж л өгвөл пента тоник 
эгшиглэгээгээ оруулахыг бодсон. Энэ нь нэг 
ёсондоо миний амбиц мөртлөө монгол хүний 
амбиц байх учиртай гэж харж байна. Хоёр-
дугаарт, монголчууд дандаа уянгын дуу дуулдаг 
ард түмэн биш. Миний төсөөллөөр морин дэл 
дээр хийсэж, нум сум харваж хийморио сэргээгээд, 
орой нь орж ирээд уянгын дуу дуулмааргүй л 
баймаар. Ийм баримт байхгүй л дээ. Гэхдээ тийм 
төсөөллөөр л бодож хийсэн юм” гэв.

Гэрэл зургийг Joseph Okpako/WireImage/Getty Images
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ЗЭМСЭГ ХИЙГЭЭД 
ИНТЕРПРЕТАЦ

Монгол этно хамтлагууд бүгд морин хууртай. 
Үүний дараа ятга хөгжим дийлэнхэд нь байх 
жишиг байна. Яагаад товшуур, хуур, төмөр 
хуур гурвыг Б.Дашдондог хангалттай гэж үзсэн 
талаараа “Ятга хөгжим дуугаралтыг зөөллөж, 
уянгалуулдаг зэмсэг. Би нарийн судлаагүй ч өвөг 
дээдсээс уламжилж ирсэн хамгийн дээр үеийн 
зэмсэг нь морин хуур, товшуур гээд харчихсан 
байсан юм. Уул нь ширэн цартай хуурыг икэл 
чигээр нь явуулбал цаанаа бөглүү дуугаралттай 
сонин сайхан хөгжим шүү дээ. Гэвч олон орны уур 
амьсгалд арьс ширний боловсруулалт тэсэхгүй 
гэдгийг ойлгосон” хэмээсэн бол хуурын талаар 
судлаач Энхцэцэг “Хуур бол хөрвөдөг хөгжим. 
Биелгээ, ерөөл магтаал, уртын дуу, тууль 
гээд бүгд хууртай хамсарч, хуураа тойроод 
хөгжимддөг. Ер нь бүх л төрлийн хөгжимд 
хуур зохицоод байдаг тал бий. “The Hu”-гийн 
бусдыг татаад байгаа нь тайзны хөдөлгөөн, 
интерпретац бөгөөд хүчээр биш, хөгжим 
агуулгаас гарч ирсэн зүйл нь анзаарагдаж байна” 
хэмээв.

Хэрвээ энэ дуурьсал өвөрмонгол хуураар гарсан 
бол шингэдэх байсан болов уу? (өвөрмонгол 
хуурыг нэг тон дээр хөглөдөг) гэхэд тэрбээр 
“Шингэдэхээр барах уу. Монгол морин хуурын 
зохицол үүндээ л байгаа юм. Манай дуурьсал эх 
сурвалж, үндсийг нь авч яваад байгаа юм. Магад 
ширэн царыг цахилгаан болгох технологийн 
туршилт хийвэл өнгө нь бүр тослог болохыг 
үгүйсгэхгүй” гэсэн.

Тэгвэл бидний сонсдогоос “Nine Treasures” 
хамтлагтай харьцуулахад ямар ялгаа байгаа 
талаар Үнэнхүүгээс асуулаа. “Энэ хоёр хамтлаг 
сэдвийн хувьд төстэй зүйл ихтэй. Харин 
хөгжимдөө морин хуурын аялгуу оруулдгийг эс 
тооцвол их ялгаатай. “Nine Treasures” илүү метал 
нөлөөтэй бол “The Hu” рок нөлөөтэй. Миний 
анзаарснаар Өвөрмонголоос этно рок хамтлаг 
олон төрсөн шүү. Учир нь, тэд Хятадын харьяа 
автономит улс учраас өөрсдийн ялгамж чанараа 
хадгалах, өөрсдийгөө монгол гэж харуулах, 
түүх соёлоо авч үлдэх гэсэн сэтгэлгээ хүчтэй 
байдаг болов уу. Тиймээс ч Өвөрмонголоос “Nine 
Treasures”, “Hanggai”, “Tenggri Cavalry”, “Liberation” 
гээд олон хамтлаг бий” гэлээ.

ДУУГАРАЛТЫН ЧАНАР ЗАХ 
ЗЭЭЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ 

Аливаа дуу хөгжим бичлэг, миксин, мастерин 
гэсэн гурван үе шатыг дамжиж бидний чихэнд 
хүрдэг. Ялангуяа монгол хамтлагууд мастерыг 
ихэвчлэн гаднын мэргэжилтнүүдээр хийлгэсээр 
ирсэн нийтлэг тал байна. Энэ ч замаар “The Hu” 
хамтлаг явжээ.

Б.Дашдондог “Миксийг хамтлагийн товшуурч 
Тэмка бид хоёр хийсэн. Үндсэн тембр, дуугаралтыг 
эндээс гаргаж авдаг чухал ач холбогдолтой 
шат болохоор хамтарсан юм. Хийсэн миксээ би 
өөрөө голсон ч лэйбл компани маань мастераа 
хийлгүүлэхийг зөвшөөрсөн. Ингээд энэ чиглэлийн 
шилдэг мэргэжилтэн Хауи Вайнбергээр мастераа 
хийлгээд цомгоо хэвлүүлсэн дээ” гэв.

Хамтлаг шуугиан тарьснаас хойш монголчуудын 
сонирхож байгаа нэг асуултыг би тэсэлгүй асуув. 
Гаднын лэйблийн сонирхлыг хэрхэн татсан бэ? 
Тэрбээр “Ерөөсөө ямар уран бүтээл хийснээс л 
шалтгаалдаг зүйл. Хага ташсан юм хийхгүй л бол 
хоёрын хооронд юм гадаадад гарахгүй. Гаднын 
лэйбл өөрсдөө сонирхоод гэрээгээ байгуулсан” 
хэмээн товч, тодорхой хариу өгөв.

ЦААШИД
“The Hu” хамтлагийн ирээдүй хэрхэх нь хэн хү-
ний сонирхлыг эрхгүй татна. Сонсогчдод хүрсэн 
байдлаас нь харахад “The Hu” рок хөгжмийг 
бусдад ойртууллаа гэж үзэж болох юм шиг. 
Энэ тухай Үнэнхүүгээс асуухад “Нэг талаас бол 
тэгж хэлж болно. Ялангуяа нийтийн дуу, поп 
болон хип-хоп хөгжим сонсдог сонсогчдод рок 
болон метал хөгжмийн ертөнцийг бага ч болов 
нээж, ойртуулж өгсөн байх. Харин гадаадын 
сонсогчдод “The Hu” хамтлаг Монголыг ойртуулж 

өглөө. Монголчууд саяхныг хүртэл метал, ер 
нь амьд хөгжим сонирхогчдыг хар тамхичин, 
нийгмийн хар бараан, сөрөг үзэгдэл гэж үздэг 
байсан шүү дээ. Тэгтэл энэ хөгжим дэлхийд 
Монголыг таниулж байдаг. Биднийг шүүмжлээд, 
үзэн ядаад байсан нөхдүүд өнөөдөр гэнэт рок 
хөгжим ойлгодог, олон жил сонсож ирсэн мэт 
ярьж яваа нь инээд хүргэж байна шүү” гэв. 

Хөгжмийн талаас судлаач Энхцэцэг “Хөгжмийн 
талаасаа “The Hu” өрнөлгүй санагдах нь бий. 
Хархираа хөөмий нь арвин ч шахаа хөөмий хааяа 
илүү орчихоосой гэсэн мэдрэмж эрхгүй төрөөд 
байдаг юм. Доод өнгүүд хэдий тогтвортой ч 
хөөмийч байнга цэвэр хоолойгоор хархирахад 
хэцүү, амархан ядарч цуцдаг талтай. Үүний 
зэрэгцээ хамтлагийнхан олонд танигдаж 
байгаагийн хэрээр өөрсдийн хөгжмийн түүхээ 
илүү гүнзгий судлаасай. Судлаачид бид ч энэ үед 
зөв мэдлэг мэдээллийг түгээх үүрэгтэй. Хэрэв 
цаашид энэ хамтлагийг удаан энэ хэвээр нь 
хадгалъя гэвэл дэргэдээ судалгааны багтай 
болгох хэрэгцээ байна. Улсын нэр, төрийн 
даалгавар маягийн болж байгаа учраас үүнийг 
хамтдаа хийвэл оновчтой болох биз” гэсэн бол 
Энхбулаг “Манайд нийтийн дууны тоглолт 
болоход очдог шиг олон хүн рок тоглолт дээр 
очдоггүй. Баруунд рок хөгжимд хэдэн үеэрээ 
чанагдчихсан учраас олон хүн үзэж, сонсоно. 
“The Hu”-гийн гаргасан стиль яах аргагүй 
шинэчлэл. Харин энэ нь урсгал болж төлөвшихөд 
цаг хугацаа хэрэгтэй. Шилээ дагаад гарч ирэх 
хамтлагууд байж болох л юм. Одоохондоо гарч 
ирж чадахгүй болов уу. Ер нь хамтлагууд гарч 
ирээд, тэднийг давах гэж оролдвол “The Hu”-гийн 
жинхэнэ мөн чанар бэхжинэ” гэж ярьсан юм.

Өдгөө  “Eleven Seven Lable Group” компанид 
харьяалагдаж буйн хувьд цаашид хэрхэх талаар 
Дашдондог “Бидний одоо хийчхээд байгаа зүйл 
бол хөгжлийн шат. Дараа дараагийн цомгийг 
энэ байгаа байдал, уур амьсгалыг алдуулахгүй 
хийх нь хамгаас чухал байна. Санаанаасаа 
хийсвэрлээд зохиочихвол европ хөг аялга ороод 
ирэх магадлал өндөр. Тийм болохоор цомгуудаа 
өөрөө концепцоор бодоод гаргачихсан байгаа. 
Ялангуяа хоёр дахь цомог бол “The Hu” хамтлаг 
цаашид явах эсэх, рейтинг унах өгсөхийг шийдэх 
хөгжим байна. Энэ цомог ямартай ч эрч хүчтэй, 
тоглох арга барилын хувьд хөгжингүй байна.

“The Hu”-гийн араас хамтлаг гарч болно. Үгүйс-
гэх гүй. Гол нь тэднээс дордуулахгүй, илүү байх нь 
чухал. Дордуулбал ямар ч хэрэг гүй. “The Hu”-гээ 
баллаад хаяна. “Алтан ураг” хамтла гийг тэгж 
л ал сан. Тэд шинэлэг байсан, сайн уран бү  тээл 
хий  сэн. Харам сал   тай нь, дуурай сан хамт ла гууд 
шил дарж гарсан нь “Алтан ураг”-т хортой зүйл 
болсон. Нэг хөвгүүдийн хамтлаг гара хаар хой-
ноос нь борооны дараах мөөг шиг баахан хуул-
бар гардагтай яг адил. Өрсөлдөөн гэж зарим 
нь хэлдэг. Тийм биш. Өрсөлдөөн гэдэг чанартай 
зүйлийг олон жил бодож, оюунаа шингээж, 
боловсруулж, давуу зүйл бүтээхийг хэлдэг. 
Дордуулаад хийвэл би хувьдаа түүнийг мөнгө 
бодож хийсэн ажил байна даа гэж дүгнэдэг” гэлээ.

Эцэст нь, “The Hu”-ээр дамжуулан бидний түүх, 
соёл уламжлал, хөгжим, тэр дундаа морин хуур 
сонирхогчид улам олшрох нь зайлшгүй. Үүнд 
харин бид хаа хаанаа бэлэн байх учиртайг 
сурвалжлагынхаа төгсгөлд ухаарав.

Зоригтын ЭНХМӨНХ

ХӨГЖИМ
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ТҮҮХЭЭС СЭРСЭН ШИНЭ  
онхоор харах төдийгөөр аль хот 
болохыг тааварлах аргагүй ертөнцийг 
дэлхийн хүмүүс бүтээчихэж. Цардмал 
зам дээгүүр урсах автомашинууд, 

тэнгэр өөд сүндэрлэх шилэн цамхагууд, нөгөө 
л танил сүлжээнүүдээр орж гарах хүмүүсийн 
хувцас зүүсгэлээс аль улсын ямар хотод ирснээ 
шуудхан мэдэх боломжгүй нь дэлхий хэтэрхий 
амар хялбар болсных биш гэж үү. Гэтэл хаалга 
тогшин илгээмж ирснийг задлахад гадаадаас 
найз чинь бэлэг хүргүүлжээ. Боодол дотроос 
бодол тэртээд алсраах “Чингис хаан” гарч ирвэл 
даяаршсан нийгмийн хэтэрхий эгэл тэр өдөр 
Монголын эзэнт гүрний гайхалтай түүхтэй, 
өвөрмөц тэмдэглэлийг өдөөж орхих юм. Алив 
улс үндэстнүүдийн өнгөрсөн, эдүгээгийн түүх 
соёлоос хүртэх нь өнөөдрийн дэлхий дээрх аль 
ч соёлд хүлээцтэй ханддаг орчин цагийнхны 
бас нэгэн тансаг мэдрэмж билээ. “Чингис Хаан” 
өнөөдөр дэлхийн хаана ч мордож, Монголыг 
дахин таниулах боломж бүрджээ.

Солонгосын төр засаг үндэсний соёл, үнэт зүйлээ 
агуулгажуулан сурталчлах замаар бизнесийн 
салбаруудаа хөгжүүлэх, эдийн засгаа тэлэх 
хүчтэй бодлого явуулснаар маш их амжилтад 
хүрч байгаагийн хамгийн сүүлийн жишээ 
“Оскар-2020” болов. БНСУ-ын BTS хамтлагийн 
концерт, цомог, хөгжмийн стриминг борлуулалт, 
хамтлагийн брэндинг болсон олон төрлийн 
бараа бүтээгдэхүүний экспорт, хамтлагийн 
нөлөөгөөр гадаадаас ирэх жуулчдын урсгал 
гэхчлэн зөвхөн BTS дангаараа улсдаа жил бүр 
3.6 тэрбум ам.долларын орлого авчирдаг гэж 

“Хьюндай” судалгааны хүрээлэн тооцоолжээ. 
Өөрөөр хэлбэл, тэд дангаараа Солонгосын 
дундаж түвшний 26 компанитай дүйцэхүйц 
экспортын орлогыг бүрдүүлж байна. Ийм зүйлийг 
нэг хамтлагийн амбийцаар хийж барахгүй, 
алсыг харсан төлөвлөлттэй төрийн бодлогоор 
хийдэг учраас амжилтад хүрсэн. Харин Монголд 
улс төр-эдийн засгийн ийм бодлого байхгүй, 
үндэсний томоохон үйлдвэрлэгчдэд төр засаг 
хүчирхэг бодлого хийж эхлэхийг хүлээхэд цаг 
хугацаа хэтэрхий хайран байна. “Говь”-ийн 
бүтээгдэхүүн “Made in Mongolia” шошготойгоор 
дэлхийн томоохон их дэлгүүрийн хоргонд 
намирч, “The Hu” маань Америк, Их Британийн 
хөгжмийн жагсаалтын топ 100-д тэргүүлэхтэй 
зэрэгцэн үндэсний ууган үйлдвэрлэгч АПУ ОХУ-
ын Улаан-Үд, Эрхүү, Красноярск, Казань хотуудад 
“Монголын нэг өдөр” хэмээх соёлын цуврал арга 
хэмжээг 2019 онд зохион байгуулав. 

Алтадсан дээвэртэй гонхонд нь хонхны 
нүсэр чимээ нүргэлэн байдаг сүмээр нь үнэн 
алдартнуудын хот гэдгийг таньж болох Казань. 
Уригдсан зочид гоёмсог танхимын босго алхуут 
морин хуурын эгшиг, уртын дууны шуранхай, 
хөөмийн аялгуунд хөтлөгдөн тал нутгийн тууль 
дуулийн зэрэглээнд уярна. Даши Намдаковын 
“Жанжин”, “Бай”, “Шонхор шувуутай цэрэг эр” 
уран баримлуудын дэргэд ирэх ахуйдаа тэд 
хаанахын хэн гэдгээ ч умартам дорнын чинадад 
уусна. “Никитон”-ы Б.Батчулуун, жазз дуучин 
Н.Наранбаатар нар Монголын орчин цагийн 
хөгжмийг сонордуулан, П.И.Чайковскийн 
нэрэмжит олон улсын уралдааны шагналт, 

Ц
гоцлол дуучин Э.Анхбаяр, ДБЭТ-ын гоцлол 
дуучин Б.Энхнаран нар Монголын дуурийн 
гайхамшгаас толилуулахад Монгол угсаатны 
баялаг түүх хийгээд орчин цагийн соёлыг 
урьсан зочдоороо дамжуулан хойд хөршийн 
зах зээлд толилуулах гэсэн АПУ-гийн зорилго 
“Монголын нэг өдөр”-ийн зохиолд шингэсэн нь 
“уншигдана”.   

АПУ компани сүүлийн жилүүдэд ОХУ, БНХАУ-
ыг экспортынхоо гол зах зээл болгож, мөн 
Япон, БНСУ болон Европын зарим орнуудад 
бүтээгдэхүүнээ экспортолж эхлээд байна. 
Энэ талаар тус компанийн Гүйцэтгэх захирал 
Ц.Эрдэнэбилэг “Бид ирэх таван жилийнхээ мастер 
төлөвлөгөөний хүрээнд нийт борлуулалтынхаа 
20-иос доошгүй хувийг экспортын орлогоос 
бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Өнгөрсөн оны 
гүйцэтгэлийг 2018 оныхтой харьцуулбал 180-
190 хувиар давсан. Энэ онд бид энэ амжилтаа 
300 хувьд хүргэх зорилготой ажиллаж байна” 
хэмээн ярьсан юм. 

Дэлхий ертөнц даяаршихын хэрээр жижиг 
өрсөлдөөн хумигдаж, ижил төрлийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй компаниуд нэгдэн 
нийлэх үйл явц тод ажиглагдаж байна. АПУ 
компани хоёр жилийн өмнө 154 жилийн 
түүхтэй алдарт “Heineken” компанийн Монгол 
дахь эзэмшлийн компаниудыг өөртөө нэгтгэж, 
Монгол Улсын шингэн хүнсний салбарыг 
чиглүүлэгч компанийн суурийг тавьж, олон 
улсын зах зээлд гарах хүчирхэг хөрс суурийг бий 
болгосон. 
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Дотоодын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулагч 
компаниудын 20-иод жилийн өрсөлдөөний үр 
дүнд одоогийн олон улсын чанарын стандартад 
нийцсэн бүтээгдэхүүн, технологийн дэвшил бий 
болсон нь үнэн ч ганц нэгээрээ гадны зах зээлд 
хөл тавина гэдэг амаргүй үйл явц аж. Харин үүсэл 
гарал, компанийн засаглал, соёлоороо өөр өөр 
түүхийг бичиж ирсэн баялаг туршлагатай хоёр 
том компани бизнесийн нөү-хау, хүчин чадал, 
туршлагаа нэгтгэснээр олон улсад өрсөлдөх 
чадвараа шинэ түвшинд гаргасан гэдгийг тус 
компанийн удирдлагууд хэлж байсан юм. Мөн 
АПУ компани тухайн бүс нутгийн хэрэглэгчдийн 
онцлог, сонирхол, хэрэгцээ шаардлагыг нарийн 
мэддэг Украин, Сингапур, Ливан, Казахстаны 
чадварлаг мэргэжилтнүүдийг эгнээндээ 
нэгтгэхийн зэрэгцээ Монгол хэмээх брэнд 
бүтээгдэхүүний өнгө төрхийг түүхэн соёл 
уламжлалтайгаа хоршуулахыг эрмэлзэж байна. 

Мөн АПУ компанийн аль ч бүтээгдэхүүн хоёр 
хөршийн зах зээлд худалдаалагдаж буй бусад 
бүтээгдэхүүнээс илүү гэдэг нь олон улсын 
чанарын стандартуудаар батлагддаг тул 
чанарыг эрхэмлэж, тохируулан хэрэглэхийг 
эрмэлздэг премиум болон супер премиум 
чиглэлийн зорилтот зах зээлд байр сууриа 
олохыг эрмэлзэж байгаа аж. 

АПУ компанитай худалдаа, үйлдвэрлэлийн 
хамтын ажиллагааны гэрээ үзэглэсэн ОХУ-ын 
“Татспиртпром” компанийн Ерөнхий захирал 
Ирек Миннахметов АПУ бүх талаар дэвшилтэт, 
өндөр стандартын компани гэдгийг Казань 
хотноо болсон “Монголын нэг өдөр” арга 
хэмжээний үеэр онцолжээ. Төрийн өмчит 
“Татспиртпром” компани нь ОХУ-ын зах 

зээлийн 20 орчим хувийг эзэлдэг бөгөөд 
хамтын ажиллагааны хүрээнд АПУ компанийн 
“Чингис Хаан” брэнд бүтээгдэхүүнийг ОХУ-
ын зах зээлд албан ёсны онцгой эрхтэйгээр 
худалдаалж, АПУ компани хойд хөршид хамгийн 
өндөр борлуулалттайд тооцогддог “Тундра” 
брэндийн бүтээгдэхүүнийг өөрийн үйлдвэртээ 
үйлдвэрлэхээр болоод буй. Одоогоор АПУ 

Сибирийн бүс нутаг орчмын 25 сая хүн 
амтай зах зээлд амжилттай нэвтэрч, 17 хотод 
бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байна. 

Ийнхүү хөрөнгийн бирж дээр хамгийн өндөр 
буюу Монголын анхны их наяд төгрөгийн 
үнэлгээтэй олон нийтийн компани болсон АПУ 
2018 онд л гэхэд 269.7 тэрбум төгрөгийн татварыг 
улсын төсөвт төвлөрүүлж, нэгж хувьцаандаа 46 
төгрөг буюу нийт 49 тэрбум төгрөгийн ногдол 
ашгийг хувьцаа эзэмшигчиддээ олгосон байна. 
Түүнчлэн тогтвортой ажлын байраар хангаж буй 
ажилчдын тоо 2000 давжээ. 

Ноос ноолуур, арьс шир, уул уурхайн баялгаар 
л экспортоо тахалж ирсэн манай улсын хувьд 
энэ мэт нэмүү өртөг шингэсэн экспортын 
бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулж, хөрш 
гүрнүүдийн зах зээлд байр сууриа олно гэдэг 
амаргүй боловч чухал алхам. Нөгөөтэйгүүр, 
улс, үндэстнүүдийн хооронд зөөлөн хүчний 
бодлогод суурилсан “соёлын дайн” хүчтэй өрнөж 
буй орчин цагт өөрийн соёлыг хэн түрүүлж 
дархалсан нь худалдаа, эдийн засгаа бэхжүүлж 
цаашлаад дэлхий дахинд нөлөөгөө тогтоох, эрх 
мэдлийг гартаа атгах боломж бүрдээд байна. 
Олон ангит кино, үндэсний хоол, к-поп хөгжмийн 
урсгалаар түрж гарч ирсэн солонгос соёл хэрхэн 
өрнө, дорныг хамарсан өргөн давлагаа болж 
буйг бид бэлхэнээ харж байна. Иймийн тул биет 
бүтээгдэхүүн экспортлохоос урьтаж үндэсний 
соёлоо таниулах АПУ компанийн бодлого нь 
экспортын хурдасгуур, хэтийг харсан алхам 
болж байна. 

АПУ КОМПАНИ ХОЁР ЖИЛИЙН ӨМНӨ 

154 ЖИЛИЙН ТҮҮХТЭЙ АЛДАРТ 

“HEINEKEN” КОМПАНИЙН МОНГОЛ 

ДАХЬ ЭЗЭМШЛИЙН КОМПАНИУДЫГ 

ӨӨРТӨӨ НЭГТГЭЖ, МОНГОЛ УЛСЫН 

ШИНГЭН ХҮНСНИЙ САЛБАРЫГ 

ЧИГЛҮҮЛЭГЧ КОМПАНИЙН СУУРИЙГ 

ТАВЬЖ, ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛД 

ГАРАХ ХҮЧИРХЭГ ХӨРС СУУРИЙГ БИЙ 

БОЛГОЖЭЭ.
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"ТОКИО 2020"-Д ГЯЛАЛЗАХ 
ЗУРГААН МОНГОЛ ТАМИРЧИН
Дөрвөн жилд нэг удаа болдог хүн төрөлхтний спортын хагмийн том наадам хаяанд ирлээ. "Токио - 2020" олимпын 
өмнө манай шилдэг тамирчид ямар бэлтгэл, ямар амжилттай байна вэ? 

АМЖИЛТ 
ЦЕГ-ын “Хүч” спорт хороо, “Женко” клуб, 
“G-Mobile” компанийн тамирчин. Энэ жил 30 
нас хүрэх М.Уранцэцэгийн хувьд “Токио 2020” 
олимпын наадам гурав дахь олимп нь болно. 
2012 онд Лондонд түүнд туршлага дутсан 
бол 2016 оны Риогийн олимпод сэтгэлзүйн 
бэлтгэл дутаад шагналт тавдугаар байрт орж 
байв. Харин энэ удаа туршлага, ур чадвар жигд 
жагссан үедээ олимпод орох гэж байна. Энэ 
он гараад дэлхийн дээд амжилтыг бүртгэдэг 
Гиннесийн номд М.Уранцэцэг 2010-2019 онд 
хамгийн олон медаль буюу 35 медаль (11 алт, 
11 мөнгө, 13 хүрэл медаль) хүртсэн амжилтаар 
бичигдсэн. Түүнд дэлхийн аваргын алт, мөнгө, 
хүрэл, Азийн наадмын алт, хүрэл, Азийн АШТ-
ий алт, мөнгө, хүрэл медаль тус бүр хоёр бий. 
Тиймээ, түүнд зөвхөн олимпын медаль л дутуу 
байгаа. 

ОЛИМПЫН ЦИКЛИЙН АМЖИЛТ
2016 оны олимпод хоёр ялагдахдаа хоёуланд 
нь өөрийн алдаанаас болж ялагдсан 
М.Уранцэцэг нэгэн ярилцлагадаа “Бразилаас 
буцаж  ирээд л Токиогийн олимпын бэлтгэлдээ 
орсон” гэж хэлж байлаа. Энэ дөрвөн жилийн 
хөдөлмөрийн үр шимээ тэр Токиод амсах ёстой. 
2016-2020 олимпын циклд М.Уранцэцэгийн 
гаргасан амжилтыг тоочоод баршгүй. Риогийн 
олимпоос хоёр сарын дараа болсон “Абу Даби 
Их Дуулга”-д хүрэл медаль хүртэж, 12 дугаар 
сард Токиогийн Их Дуулгад түрүүлсэн. Шинэ 
олимпын циклд М.Уранцэцэг олон улсын 
тэмцээнээс нийт 18 медаль авсан. Үүнд, ДАШТ-

ий мөнгө, хүрэл, Азийн наадмын хүрэл, Азийн 
аваргын алт,  Мастерс тэмцээний хүрэл, Их 
Дуулга тэмцээний 2 алт, 3 мөнгө, 3 хүрэл, Гран 
При тэмцээний 1 алт, 1 мөнгө, 4 хүрэл медаль 
хүртээд байна. 

ӨРСӨЛДӨГЧ
М.Уранцэцэгийн сул тал нь дотооддоо 
өрсөлдөгч байхгүй. Түүнтэй ана мана 
үзэлцдэг байсан ганц өрсөлдөгч Г.Отгонцэцэг 
2016 оны олимпын өмнө Казахстаны багт 
шилжсэн билээ. Г.Отгонцэцэг бол Токиод 
түүний өрсөлдөгч болох тамирчдын нэг. 
Барилдааны харьцаа М.Уранцэцэг 6 давж, 4 
унасан илүү үзүүлэлттэй. Нэг хэсэг давахгүй, 
гурав дараалан ялагдаж байгаад сүүлийн 
үед дараалан ялсан. Гэхдээ эмэгтэйчүүдийн 
48 кг-д гол өрсөлдөгч нь сүүлийн хоёр жил 
дэлхийд босоо байгаа дэлхийн хошой аварга 
Украины Дарья Белодед юм. 2017 онд насанд 
хүрэгчдийн тэмцээнд оролцож эхэлснээсээ 
хойш хоёр л удаа ялагдсан босоо жүдоч. 2019 
оны дэлхийн аваргаар тэд анх удаа учраа 
тааран барилдаж, Дарья манай бөхийг цэвэр 
ялж байлаа. М.Уранцэцэг жингийнхэндээ урт 
мөчтэйд тооцогддог бол 19 настай украин охин 
түүнээс өндөр, урт гар, хөлтэй нь барилдахад 
бэрхшээлтэй. Гэхдээ олимпод түрүүлэхийн тулд 
заавал Дарьяг унагах шаардлагатай тул түүнийг 
ялах арга мэх, тактикаа боловсруулсан байгаа 
нь мэдээж. “Токио 2020” бол түүний олимпын 
дэвжээнд гялалзах сүүлийн боломж тул хашир 
тамирчин ашиглах нь гарцаагүй.

М.УРАНЦЭЦЭГ 

НАС 29

ЖҮДО 

48 КГ

2013 ОНЫ 
ДЭЛХИЙН 
АВАРГА 

М.
УР

АН
ЦЭ

ЦЭ
Г 



 151

Мягмарын СУГАР-ЭРДЭНЭ

СПОРТ

АМЖИЛТ 
Өнгөрсөн оны наймдугаар сард 
Токиод болсон жүдо бөхийн ДАШТ-д 
эрэгтэйчүүдийн 81 кг-ын жинд 
барилдсан Ираны бөх Саид Моллайг 
Израилын бөхтэй барилдуулахгүйн 
тулд өмнө нь Бельгийн тамирчинд 
албаар ялагд гэж Ираны Засгийн 
газраас дарамт үзүүлсэн нь тэмцээний 
дараа илэрсэн. Тэмцээн дуусаад Саид 
эх орондоо хариагүй, Германд улс 
төрийн орогнол хүссэн билээ. Хэдэн 
сарын дараа нэгэн дуулиант мэдээ 
жүдогийн ертөнцийг доргиосон нь 
ДАШТ-ий алт, хүрэл, Азийн наадмын 
мөнгөн медальт Саид Моллай Монгол 
улсын иргэншил авсан явдал байлаа. 
Бөхийн орон Монгол улс Иранаас 
бөх авсан нь монголчуудыг хоёр 
хуваагдан, маргалдахад хүргэсэн. Энэ 
жинд О.Ууганбаатар, Н.Дагвасүрэн 
гэсэн хашир сайн жүдочид байгаа 
ч чансаа өндөр Саид “Токио 2020” 
олимпод оролцох нь тодорхой. 2016 
оны олимпод тэрбээр эхний тойрогт 
ялагдаж байлаа. Мөрөөдөл болсон 
олимпын наадамдаа оролцох гэж л тэр 
иргэншлээ сольсон. Манай жүдочид 81 
кг-ын жинд олимп, дэлхийн медальгүй 
тул дэлхийн аварга жүдочийг 
шигшээ багтаа авсан нь сайн талтай. 
Жиндээ чансаагаар дэлхийд дөрөвт 
эрэмбэлэгдэж байгаа. Саид Моллаи 
Монгол улсын нэрийн өмнөөс анх 
удаа Чиндаогийн Гран Прид оролцсон 
ч эхний тойрогт ялагдсан. Саяхан 
Ираны ҮОХ түүнийг Монголын өмнөөс 
барилдуулахгүй гэж Олон улсын 
арбитрын шүүхэд хандсан. Гэхдээ 
Олон улсын жүдо бөхийн холбооноос 
Моллайг Монголын нэр дээр 
барилдуулах шийдвэрээ өөрчлөхгүй 
гэж байгаа. Шүүхийн шийдвэр гарах 
болоогүй байгаа. Хүлээх л үлдлээ.

ОЛИМПЫН ЦИКЛИЙН 
АМЖИЛТ
2016 оны олимпод амжилтгүй 
оролцсоныхоо дараа Саид шинэ 
олимпын циклийн бэлтгэлдээ гарсан. 
Ирэх жилээс нь тэр жиндээ дэлхийд 
тэргүүлж эхэлсэн юм. 2017 онд дэлхийн 
аваргын хүрэл медаль хүртлээ. 2018 
онд дэлхийн аварга болж, 2019 онд 
цолоо хамгаалахаар Токиод очсон. 
Гэвч Ираны засгийн газрын шахалтаар 
Бельгийн бөхөд албаар ялагдсанаар 
медальгүй хоцорсон. Түүний гэр бүлийг 
Иранд барьцаанд авсан нь дараа нь 
илэрсэн билээ. Энэ тэмцээнээс хойш 
сэтгэлзүйн дарамтад орсон Саид 
амжилт тааруухан байгаа. Энэ олимпын 
цикльд Саид дэлхийн аваргын алт, 
хүрэл, Исламын шашинт орнуудын 
наадмын алт, Азийн наадмын мөнгө, 
Азийн аваргын мөнгө, Их Дуулга 
тэмцээний 1 алт, 1 мөнгө, 3 хүрэл 
медаль, Гран При тэмцээний 1 алт, 3 
хүрэл медаль хүртээд байна.  

ӨРСӨЛДӨГЧ
Токиод түүний гол өрсөлдөгч нь 
Израилийн Саги Муки байх болно. 
Сагигаас бусад жингийнхээ бөхчүүдийг 
Саид давж байсан. Харин Сагитай 
учраа таарч байсангүй. Учир нь, 
Иран улс тамирчдаа Израилын 
тамирчидтай өрсөлдөхийг хориглодог 
хатуу хуультай. Чөлөөт бөх, жүдод 
Израилийн бөхтэй таарсан иран 
бөхчүүд гэмтэж, бэртсэн гээд 
барилддаггүй. Энэ ёсоор Саид Моллай 
Саги Мукитай барилдаж байгаагүй 
юм. Саги Муки бол энэ жингийн 
чансааг тэргүүлэгч, дэлхийн аварга 
цолыг эзэмшигч,  Риогийн олимпын 
шагналт тавдугаар байрт шалгарч 
байсан, Европын наадам, Европын 
аварга бөх. Саги Муки, Саид Моллаи 
хоёр олимпын наадмын өмнө ямар 
тэмцээнд таарч гар зөрүүлэх бол, эсвэл 
олимпын наадмын финалд учрах уу 
гэдэг сонирхолтой.  

САИД МОЛЛАИ 

НАС 28

ЖҮДО 

81 КГ

2018 ОНЫ ДЭЛХИЙН 
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АМЖИЛТ 
 “Сүлд” спорт хороо, “Ажнай” 
корпорацийн тамирчин, ОУХМ 
Э.Цэндбаатар “Токио 2020” наадамд 
медаль хүртэх боломжтой тамирчин 
гэдэг нь маргаангүй. 2018, 2019 онд 
оролцсон тэмцээн болгоноосоо 
медаль авч байгаа. 2018 оны 
Жакартагийн Азийн наадмын аварга, 
2019 оны дэлхийн аваргын хүрэл 
медальт, 2019 оны Азийн аварга залуу. 
2019 оны Монголын Шилдгийн шилдэг 
тамирчнаар шалгарсан нь сэтгэлзүйн 
том дэм болсон нь гарцаагүй. Залуу 
халуун наснаас гадна түүнд олимпод 
ороод үзчихсэн туршлага байна. 
Риогийн олимпод хүрэл медаль 
зүүх шахаад алдсан харамсал түүнд 
бий. “Олимпын хүрэл медаль зүүчих 
юм сан“ гэж тоглоод Риод ялагдсан 
Э.Цэндбаатар энэ удаад Токиод зөвхөн 
алтан медалийн төлөө л тоглоно. 
Өөртөө дэндүү итгэлтэй болсон байгаа. 
Бас нэг зүйл бол 2017 оны тэр нэгэн 
хэрэг (Шигшээ багийн цугларалтад 
байхдаа гадуур гарч, зодооны хэрэгт 
орооцолдон, хүнд гэмтсэн). Хүнд 
гэмтэл, шигшээ багаас хасагдсан гээд 
тэр бүхэн түүнд ухаан суулгасан нь 
лавтай. 2020 оны олимпод оролцоод 
мэргэжлийн боксын спортод шилжинэ 
гэдгээ мэдэгдээд байгаа түүний хувьд 
бокс сонирхогчид, ард түмнийхээ 
итгэлийг хариулах, “өрөө цайруулах” 
хамгийн том боломж бол “Токио 2020”. 
Ингээд бодохоор “галзуу барын аманд 
гараа хийхээс буцахгүй яваа” энэ 
залуу Токиогийн рингэнд гялалзах нь 
баталгаатай.

ОЛИМПЫН ЦИКЛИЙН 
АМЖИЛТ
2016 оны Риогийн олимпод 56 кг-д 
тоглоод шагналт тавдугаар байрт 
орсноосоо хойш Э.Цэндбаатарын 
зорилго “Токио 2020” наадам болсон. 
Тэр жилдээ Германы Химийн цом, 
Чехийн Гран При тэмцээний аварга 
болсон. 2018 оны Жакартагийн Азийн 
наадамд түүнтэй эн тэнцүү өрсөлдөх 
тамирчин гарсангүй. Казахстан, Унгар, 
Болгар улсуудад болсон олон улсын 
тэмцээнүүдэд оролцож, бүх өнгийн 
медаль эх орондоо авчирсан. Дараа 
жил нь буюу 2019 онд “THAILAND 
OPEN” олон улсын тэмцээнд түрүүллээ. 
Бангкокт болсон Азийн аваргын 
тэмцээнд алтан медаль авлаа. Энэ 

жилийн хамгийн гол тэмцээн ОХУ-д 
болсон ДАШТ-д хүрэл медаль хүртэж, 
дэлхийн аваргаас медаль авсан 
Монголын ес дэх боксчин болсон. 

ӨРСӨЛДӨГЧ
Э.Цэндбаатарын гол өрсөлдөгч нь 
шинэ жин, шүүгч гэж хэлэхэд болно. 
Тэр 2019 оны ДАШТ-д 60 кг-д хүрэл 
медаль авч, 2018 онд Азийн наадам, 
2019 онд тивийн аваргын тэмцээнд 
түрүүлэхдээ 57 кг-ийн жинд өрсөлдсөн 
юм. Харин Олон улсын сонирхогчдын 
боксын холбооноос “Токио-2020” 
олимпын наадамд боксын тэмцээн 
явагдах жингүүдийг өөрчилсөн. 
Шинэ дүрмээр эрэгтэйчүүдийн жинг 
10-аас 8 болгон цөөлж, 52 кг, 57 кг, 
63 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, +91 кг 
болгосон. Ингэснээр Э.Цэндбаатар 
63 кг-д тулалдахаар болсон юм. Шинэ 
жиндээ тэр өнгөрсөн оны УАШТ-д 
анх орж, ОУХМ Б.Чинзоригт ялагдан, 
мөнгөн медаль хүртсэн. Гэхдээ тэр 
“ах нартайгаа” ана мана үзэлцээд 
сурчихсан тамирчин билээ. Риогийн 
олимпын дараа 60 кг-ийн жинд 
шилжин, олимп, дэлхийн хос медальт, 
гавьяат тамирчин Д.Отгондалайтай 
өрсөлдөн дийлж, шигшээ багаас 
шахан гаргаж чадсан түүнд одоо шинэ 
жингийнхэнтэйгээ үзэлцэх даалгавар 
оногдсон. Гадаад, дотоодын “дайсан” 
ялгаа түүнд байхгүй. Э.Цэндбаатар 
Токиогийн олимпын дараа мэргэжилд 
шилжихээ зарласан гол шалтгаан 
нь сонирхогчдын боксын луйвартай 
шүүлт. ДАШТ-ий мөнгөн медалийн 
төлөөх тулаанд Узбекистаны 
Миразизбек Мирзахалиловыг илт давуу 
ялсан ч шүүгчид узбек залууд ялалт 
өгсөн. Энэ ялагдал манай тамирчныг 
их гомдоосон тул мэргэжлийн бокст 
орохоор хатуу шийдсэн. 

Э.ЦЭНДБААТАР

НАС 22

БОКС 

63 КГ

2019 ОНЫ ДАШТ-ИЙ 
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬТ. 
2019 ОНЫ МОНГОЛЫН 
ШИЛДГИЙН ШИЛДЭГ 
ТАМИРЧИН, МҮОХ-НЫ 
ТЭРГҮҮН ДЭЭД ШАГНАЛ 
“БӨРТЭ ЧОНО”-ЫН ЭЗЭН. 
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АМЖИЛТ 
Цөөн хүн амтай, сагсан бөмбөгчдийн 
тоо бага ч манай орны хувьд 3х3 
сагсан бөмбөг үндэсний спорт болоход 
ойрхон болоод байна. Олон улсын 
сагсан бөмбөгийн холбооны 3x3 
төрлийг хариуцсан захирал Алекс 
Санчес “Сагсан бөмбөгөөр жижиг 
буурай орон ч амжилт олж чадахын 
яруу тод жишээ бол Монголын 3х3 
сагсан бөмбөгийн шигшээ баг” гэж 
хэлсэн юм. Монголчууд багийн 
спортын төрлөөр хэзээ ч амжилт 
гаргахгүй гэсэн бодол түүх болон 
үлдлээ. Эмэгтэй сагсан бөмбөгчид 
олимпын наадмын эрх авсан нь түүхэн 
амжилт. 2019 оны 11 дүгээр сарын 
нэгэнд гарсан дэлхийн чансаагаар 
Монголын эрэгтэй, эмэгтэй сагсан 
бөмбөгийн шигшээ багийн аль аль 
нь олимпын эрхийн болзол хангаад 
байсан ч зохион байгуулагч Япон Улс 
эрэгтэй багаа олимпод оролцуулах 
шийдвэр гаргаж, давуу эрхээ 
ашигласан тул Монголын эмэгтэй 
сагсан бөмбөгийн баг л “Токио 2020” 
олимпын эрх авсан. Гэхдээ эрчүүдийн 
хувьд боломж байгаа. Ирэх гуравдугаар 
сард Энэтхэгт болох олимпын эрхийн 
төлөөх тэмцээнд өрсөлдөнө. Дараа нь 
дөрөвдүгээр сард Унгарын нийслэл 
Будапешт хотод бас олимпын эрх 
олгох тэмцээн байгаа. 3х3 сагсан 
бөмбөгчдөө олимпын медаль хүртэнэ 
гэхээсээ илүү олимп хэмээх ертөнцийн 
хамгийн том наадамд хүч сорьж, 
спорт сонирхогчдоо цэнгээнэ гэдэгт 
монголчууд баяртай байгаа.  

ОЛИМПЫН ЦИКЛИЙН 
АМЖИЛТ
Манай эмэгтэй шигшээ баг 2019 оны 
Азийн Цомын тэмцээний шагналт 
4 дүгээр байрт шалгарсан. Итали 
Улсын Турин хотод болсон Дэлхийн 
Гран Прид Ази тивээс Монгол Улсын 
баг ганцаараа оролцож, Чех, Ирланд 
улсуудыг ардаа орхиж, 6 дугаар 
байранд орлоо. 2019 он бол манай 

эмэгтэйчүүдийн багийн оргил үе 
байсан гэхэд болно. Азийн аваргын 
тэмцээний дөрөвдүгээр байр эзэлж, 
Азийн клубуудын аваргын тэмцээнд 
мөнгөн медаль зүүсэн. 23 хүртэлх 
насны шигшээ баг дэлхийн аваргын 
тэмцээний 6 дугаар байрт орсон 
нь маш том амжилт байлаа. Мөн 
манай улс эх орондоо 18 хүртэлх 
насны дэлхийн аварга шалгаруулах 
тэмцээнийг зохион байгуулсан. Энэ нь 
мөн л  Монголд зохион байгуулагдаж 
байгаа анхны багийн спортын дэлхийн 
аваргын тэмцээн байсан юм. 

ӨРСӨЛДӨГЧ
Токиод эрэгтэй, эмэгтэй тус бүр 12 
улсын баг хүч сорих болно. Түүхэнд 
анх удаа эх орондоо багийн спортоор 
олимпын наадмын эрх авчирсан 
манай сагсан бөмбөгчдийн хувьд 
“Түрүүлэх гол биш оролцох чухал” 
гэсэн олимпын үндсэн зарчимтайгаар 
“Токио 2020” наадамд оролцоно гэж 
бодож байгаа хүн олон байх. Гэхдээ 
одоогийн байдлаар манай эрэгтэй баг 
дэлхийн чансааны 8-д, эмэгтэй баг 5-д 
жагсаж байгаа тул мэдээж медалийн 
төлөө, ялалтын төлөө тоглох болно. 
Шигшээ багийн дасгалжуулагч С.Тулга 
“Эрэгтэй баг маань олимпын эрхээ 
авах юм бол “Токио 2020” олимпоос 
багийн спортоор медаль авна гэдгийг 
амлачихъя” гэж нэг ярилцлагадаа 
дурдсан байсан. Тэгэхээр эрэгтэй 
багийн хувьд медаль арай ойрхон 
харагдаж байгаа юм. 1964 оны 
Токиогийн олимпод монголчууд анх 
олимпод оролцож байсан бол 2020 
оны Токиогийн олимпод анх удаа 
багийн спортоор өрсөлдөх болно. 

САГСАН БӨМБӨГИЙН 3Х3 
ШИГШЭЭ БАГ

ЭРЭГТЭЙ, ЭМЭГТЭЙ 3Х3 
САГСАН БӨМБӨГ

 ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 
САГСАН БӨМБӨГИЙН БАГ 
“ТОКИО 2020” НААДАМД 
ОРОЛЦОХ ЭРХЭЭ АВСАН 
БОЛ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 
БАГ ОЛИМПЫН ЭРХ ОЛГОХ 
ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОЖ 
БАЙГАА. 
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АМЖИЛТ 
Үнэнийг хэлэхэд өнөөгийн Монголын 
чөлөөт бөхийн тамирчдаас Токиогийн 
олимпод гарцаагүй медаль авна гээд 
хэлчих тамирчин байхгүй. Одоогийн 
байдлаар эмэгтэй 68, эрэгтэй 65 
кг-ийн жинд олимпын эрх аваад 
байгаа. “Токио 2020” олимпод медаль 
гарцаагүй хүртэнэ, түрүүлнэ гэж байсан 
П.Орхон допингийн хэргээр барилдах 
эрхээ 2022 оны есдүгээр сар хүртэл 
хасуулснаас хойш дэлхийн дэвжээнд 
илт дийлэх бөхгүй болоод байна. 
Ийм нөхцөлд өнгөрсөн оны ДАШТ-
ээс хүрэл медаль хүртэж, олимпын 
эрх авсан “Хилчин” спорт хорооны 
С.Батцэцэгийг нэрлэхээс өөр арга 
байхгүй. Шүүмжлэн эсэргүүцэх хүн их 
байх нь мэдээж ч үнэндээ түүнээс өөр 
хүн алга. Чөлөөт бөхийн тамирчид 
Монгол Улсад хамгийн олон буюу 
есөн олимпын медаль авчирсан. 
Үүний хамгийн сүүлийн медалийг нь 
2012 онд С.Батцэцэг Лондоноос авч 
байлаа. Хөдөлмөрийн баатар, гавьяат 
тамирчин гээд дутуу цол түүнд үгүй. 
Риогийн олимпод бараг алтан медалиа 
“ганзагалаад” очсон С.Батцэцэг 
Бразилд очсон хойноо бэлтгэл дээр 
гэмтээд ялагдсан. Олимпын дараах 
хүнд хэцүү үеийг даван туулсан 
С.Батцэцэг өнгөрсөн жил ДАШТ-д хүрэл 
медаль авлаа. Чөлөөт бөхөөс ДАШТ-
ий алт, мөнгө, хүрэл медальтай анхны 
тамирчин болсон. Оны эхээр болсон 
УАШТ-д түрүүлж, одоо түүнд олимп 
болтол ачааллаа тохируулж, бэлтгэлээ 
хийх үлдлээ. Энэ жил 29 настай, хоёр 
олимпын утаа үнэрлээд үзсэн хашир 
аварга Токиод яг формтой үедээ очиж 
чадах юм бол олимпын хос медальтай 
болох боломж бүрэн бий. 

ОЛИМПЫН ЦИКЛИЙН 
АМЖИЛТ
2016 оны Риогийн олимпод гэмтлийн 
улмаас амжилтгүй оролцоод ирсний 
дараа хэвлэл мэдээллээр багагүй 
шүүмжлүүлсэн С.Батцэцэгт сэтгэлзүйн 
хувьд тун хэцүү байлаа. 2017 оны 
ДАШТ, 2018 оны Жакартагийн Азийн 
наадамд оролцох шигшээ багийг 
сонгох барилдаануудад шинэ од 
П.Орхонд дараалан ялагдаж, бараг 
үе нь дууссан мэт хэлэгдэж байсан 
ч С.Батцэцэг барилдсаар байлаа. 
П.Орхоны допингийн хэрэгт холбоотой 
мэт хэвлэлээр бичүүлж, нэг үгээр 

хэлэхэд энэ олимпын цикл үнэхээр 
сэтгэлзүйн том сорилт болсон гэхэд 
болно. Гэвч С.Батцэцэг барилдсаар, 
2017, 2018 онуудад багийн Дэлхийн 
цомын хос хүрэл медаль хүртэж, 2017 
онд Энэтхэгт болсон Азийн аваргын 
тэмцээний 63 кг-ын жинд алтан медаль 
хүртсэн юм. 68 кг-ийн жинд 2018 
онд Дан Коловын тэмцээний мөнгөн 
медаль авч, 2019 оны Иван Ярыгиний 
нэрэмжит тэмцээн, Польшийн 
нээлттэй тэмцээнд түрүүлсэн. 2019 
оны Астанагийн ДАШТ-д олимпын 
68 кг-ийн жинд хүрэл медаль авсан. 
Нөөц бололцоогоо бүрэн дайчилсан 
бол дэлхийн медалийн өнгөө хувиргах 
боломж түүнд байсан билээ. 

ӨРСӨЛДӨГЧ
С.Батцэцэг 2018 оноос 68 кг-д жин 
өгсөн барилдаж байгаа. Энэ жинд 
АНУ-ын 2019 оны дэлхийн аварга, 
2018 оны ДАШТ-ий хүрэл медальт, 
Панамерикийн наадам, Панамерикийн 
АШТ-ий аварга Тамира Менса, Японы 
2016 оны олимпын аварга, ДАШТ-ий 
мөнгө, хос хүрэл медальт, Азийн хошой 
аварга Сара Дошё, Риогийн олимпын 
хүрэл медальт, дэлхийн аваргын алт, 
мөнгөн медальт, Европын аварга 
Шведийн Йенни Франссон нарын 
хүчтэнүүд бий. “Токио 2020” наадамд 
эмэгтэй бөхчүүд 50, 53, 57, 62, 68, 76 
кг-ийн жинд хүч үзнэ. Тэгэхээр 65-72 
кг-ийн жингийн хүчтэнүүд энэ жинд 
олимпын эрх авахаар орж ирэх тул 
өөр хэн хэн гэдэг алдартан Токиод 
өрсөлдөх нь тодорхой биш байгаа. 
Хамгийн гол нь дээр дурдсанчлан 
оргил үеэ олимпод тохируулан, бэлтгэл 
хийх явдал чухал.   
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 29 НАСТАЙ

ЧӨЛӨӨТ БӨХ 

68 КГ

2012 ОНЫ ОЛИМПЫН 
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬТ, 
ДЭЛХИЙН ХОШОЙ АВАРГА  
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АМЖИЛТ 
“Хүч” спорт хорооны тамирчин Т.Тулга 
өнгөрсөн жил Казахстаны Нурсултанд 
болсон дэлхийн аваргын тэмцээний 65 
кг-ийн жинд шагналт 5 дугаар байранд 
шалгарснаар Токиогийн олимпын 
эрхийг эх орондоо авчирсан. Манай 
эрэгтэйчүүдийн шигшээ багт медаль 
аваагүй ч од болон гялалзсан ганц 
тамирчин байсан нь ОУХМ Төмөр-
Очирын Тулга байлаа. Алдар цолтой 
хэнээс ч айхгүй, эрч хүчтэй, уран 
сайхан барилдаж байв. Гэвч түлхэж, 
шилдэн, бярддаг, бохир барилдаантай 
Казахстаны Даулет Ниязбековт 
ялагдсан. Гэхдээ ийм барилдаантай 
хүнтэй яаж барилдахаа мэдэж авсан 
биз. Хүрэл медалийн төлөө ДАШТ-ий 
мөнгө, хүрэл медальт, Азийн наадмын 
алт, мөнгөн медаль, Ази тивийн хошой 
аварга Энэтхэгийн Баджранг Пунияг 
илт давуу ялж яваад, хөлдөө алдаж, 
ялагдсан. Туршлага дутаагүй бол 
дэлхийн медаль тун ойрхон байлаа. 
Эрэгтэй чөлөөт бөхөд хашир, алдар 
цолтой бөхчүүд олон бий ч Токиогийн 
олимпод гадаадад судлагдаагүй, 
зоригтой, тэсрэлттэй залуу бөх л 
медаль авч чадна. ДАШТ-д барилдсан 
шигээ задрахад Т.Тулгад олимпын 
медаль тийм хол биш байгаа.  

ОЛИМПЫН ЦИКЛИЙН 
АМЖИЛТ
Т.Тулга бөх сонирхогчдын анхаарлыг 
татаж эхэлсэн нь 2017 оны УАШТ. 61 
кг-ын жингийн хагас шигшээд хашир 
туршлагатай ОУХМ Т.Түвшинтулгыг ялж 
байлаа. 2019 онд Улаанбаатарт болсон 
23 хүртэлх насны Азийн аваргын 
тэмцээнд өрсөлдөгч болгоноо цэвэр 
ялж, тивийн аварга болсон түүний 
дэлхийн дэвжээнд гарах цаг болсон 

байлаа. Энэ олимпын циклд Т.Тулга 
Тахтийн цом ОУТ-ий алт, Мадридын 
Гранпригийн хүрэл, Дмитрий Коркиний 
нэрэмжит ОУТ-ий мөнгө, хүрэл, 
“Монголиа Опен” ОУТ-ий хүрэл, Роман 
Дмитриев, Борис Будаевын нэрэмжит 
залуучуудын ОУТ-ий алтан медаль гээд 
тун амжилттай барилдаж байгаа. 

ӨРСӨЛДӨГЧ
Чөлөөт бөхийн спортод олимпын 
эрхийг тамирчинд нь биш улсад 
нь өгдөг. Өөрөөр хэлбэл 65 кг-ийн 
жинд Т.Тулга олимпын эрх авсан ч 
Монголын чөлөөт бөхийн холбооноос 
Токио явах тамирчныг өөрийн 
журмаар тодруулна. Энэ сарын эхээр 
болсон УАШТ-д Т.Тулга амжилттай 
оролцсон бол олимпод орох эрхээ 
баталгаажуулах байлаа. Гэвч 65 кг-д 
дөрвөн жилийн дараа дахин барилдсан 
дэлхийн аваргын хошой хүрэл медальт, 
гавьяат тамирчин Г.Мандахнаранд 
ялагдлаа. Хүрэл медалийн төлөө 
барилдаанд ч хашир туршлагатай 
ОУХМ Б.Нямдоржид ялагдаад медаль 
авч чадсангүй. Г.Мандахнаран, Т.Тулга 
нарыг ирэх хавар олон улсын “А” 
зэрэглэлийн тэмцээнд оролцуулж, хэн  
өндөр амжилт үзүүлснийг нь Токиогийн 
олимпын шигшээ багт авахаар 
Монголын чөлөөт бөхийн холбооноос 
мэдэгдсэн. Ингэхээр түүний гол 
өрсөлдөгч нь юуны өмнө гавьяат 
тамирчин Г.Мандахнаран. “Токио 2020” 
олимпын наадамд оролцох эрхээ 
авчихвал түүнийг ОХУ-ын дэлхийн 
аварга Гажимурад Рашидов, ДАШТ-ий 
мөнгө, хүрэл медальт, Азийн наадмын 
аварга Энэтхэгийн Баджранг Пуния 
нарын томчууд хүлээж байна. 

Т.Т
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НАС 22

ЧӨЛӨӨТ БӨХ 

65 КГ

ДАШТ-ИЙ ШАГНАЛТ 5 
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адаа арваннэгдүгээр сарын зун, 
дөнгөж өглөөний 10 цаг гэхэд агаарын 
хэм +30. Гар утас байршлыг маань 
Сингапур Улс, бүр нарийвчилбал “Зүүн 

эргийн цэцэрлэгт хүрээлэн” гэж заав. Урьд шөнө 
хоноглосон сэрүүцүүлэгчтэй нисэх онгоцны 
буудлаас үүр цүүрээр гарч эхний метронд суугаад 
хүрээлэнгийн ойролцоо буун алхаж ирэх хэдхэн 
минутын хооронд ар нуруу нэлэнхийдээ хөлөрч 
норжээ. Гэхдээ үүргэвчтэй удаан аялаад ирэхээр 
хөлс, халуун хоёроос ер төвөгшөөхөө байчихдаг 
нь хүн хүссэн хүсээгүй юунд ч дасаж болдгийн 
илрэл биз. Тиймээс бүгчим халуун ч яамай, харин 

урд минь намрыг санагдуулан долгиолох тэнгис 
далай л сонин байна. Энэ өдрийг оролцуулаад 
329 дэх өдрөө үргэлжилж буй аяллынхаа дундуур, 
өнгөрөгч долоодугаар сард яг энэ эрэг дээр би 
ирж байсан. Тэгэхэд яг л өнөөдрийнх шиг нар 
төөнөсөн халуун өдөр таарч, мөн тэнгисийн уснаа 
“Оддын дайн”-ы тулаанч хөлгүүдийг санагдуулам 
аварга хөлөг онгоцууд цаг хугацааг гацаачихсан 
мэт хөдөлгөөнгүй “зогсон” байсан нь одоо ч 
хэвээр. Ер нь юмсын мөн чанар алга урвуулахын 
дайтай хурдан өөрчлөгддөггүй бололтой... 

Төдхөн би эргийн сандал дээр үүргэвчээ тавиад 
харих замын эхэнд хэсэгхэн ч болов амсхийгээд 

ЗУНААС ӨВӨЛ РҮҮ
Гэртээ ирэх ямар санагдаж байна вэ гэж үү? Хүнд хийгээд хөнгөн, дүүрэн хийгээд хоосон, яг л гар бээрэхийн сайхныг 
мэдрэх шиг хүйтэн хэрнээ дулаахан мэдрэмж аж. 

Г

Зургийг @Bilguuniikharandaa
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Эрдэнэбаатарын ЭНХЦОЛМОН

ЭСЭЭ

авъя гэж санан далайг ширтэж суув. Дараа 
нь гутлаа тайлаад эргийн ус туучиж хэсэгхэн 
алхлаа. Түрүүхэн танихгүй сингапур эр замд 
мэнд мэдэж, ганцаар, гуниглангуй яваагийн учир 
шалтгааныг гайхашрангуй асуусанд би ч бас 
мэгдэж орхиод “Өчигдөр онгоцны буудал дээр 
хоносон” гэхээс өөрийг учирлаж чадаагүйдээ 
гэмших шиг. Зүгээр л “Угийн ийм хүн” гэчихдэг 
ч байж уу. Үргэлжлүүлээд дэлхийн газар нутгийн 
гуравны нэгийг өөртөө багтаасан Евразийн эх 
газрын газраар хүрч очиж болох хамгийн өмнөд 
үзүүрээс тэнгис хэрхэн харагддагийг дахин нэг 
удаа харчихаад аяллаа өндөрлөж гэрийн зүг 
хөдлөх гэж байна хэмээн үнэнээ хэлсэн бол 
сайхь эр итгэх байсан болов уу, бүр умар зүгт, 
намрыг алгасан өвлийг зориод, зөвхөн газраар 
гээд яриагаа төгсгөвөл яах байсан бол! Ингээд 
бодохоор, үгүй ядаж би харц байдлаараа хүртэл 
өөрчлөгдөөгүй бололтой, яг л миний харж 
зогсоо энэ эрэг хөвөө, тэнгис далай шиг.

***

Дүүг төрөөгүй байхад сонинд сурвалжлагчийн 
ажилтай аав маань нутаг нутгийн сонин хачнаар 
дүүргэсэн анхныхаа номыг хэвлэлтээс аваад 
эхлэл хуудсан дээр нь гурван өөр үг бичин ах, 
эгч бид гуравт нэг нэгийг дурсгасан нь олон жил 
номын шүүгээнд хадгалагдсан. Аавын бичиг 
гаргац муутай, ихэнх үгээ таталгаад таталгаад 
орхичихсон тул зарим өгүүлбэрийг би ерөөсөө 
гаргадаггүй байв. Гэхдээ тэдэн дундаас хүүхэд 
байхын л уншиж сурсан, одоо ч утгыг нь цээжээр 
шахуу мэддэг хоёр өгүүлбэр байдаг нь: “Миний 
хүү гадаа тоглож байна, алдартай жуулчин болно 
байх аа” гэх эхлэл хэсэг. Бага байхын л үүнийг 
унших бүртээ учиргүй хөөрөн догдолно. Гэвч 
нас бие гүйцэж томрохын хэрээр энэ үгний шид 
нөлөөнд итгэхээ байгаад зогсохгүй алдартай 
гэх үгэнд нь анхаарал хандуулахаа байсан. 
Аавын ном ч шүүгээнд харагдахаа байгаад 
уджээ (хамгийн сонирхолтой нь хаанаас ч юм 
гэнэтхэн гараад ирдэг). Гэхдээ аялахын хувьд 
яг ч бүрмөсөн буугаад өгчихсөн гэвэл үгүй. 
Эрүүл ухаанаар бодоод үзэхэд л гадаа тоглох, 
холд одох хоёрын хооронд ямар нэгэн шижим 
холбоо байхгүй гэдгийг хэнээс ч илүү мэдсээр 
байвч, бүр амьдралынхаа ихэнх хугацааг 
аавын “зөнч” үгийн эсрэгээр явсан хэрнээ 
хэзээ нэгэн цагт холын холд хэрэн тэнүүчлэх 
сэн гэж битүүхэн хүссээр ирсэн минь нууц биш. 
Санаатай, санаандгүй үзсэн аяллын сэдэвтэй 
кино бүр хэзээд онцгой сэтгэгдэл төрүүлнэ. 
Ахлах ангидаа Че Гуварагийн “Мотоцикльчны 
өдрийн тэмдэглэл” (The Motorcycle Diaries)-ийг 
үзээд хэзээ нэг өдөр заавал явах ёстойг, хожим 
хориод насандаа Жэк Кэруакийн “Замд” (On the 
Road) романаас сэдэвлэсэн киног үзээд аялалд 
ер нь хүрэх болоод харих зам л хамгийн чухал 
гэдгийг мэдэж авсан. Тэр хооронд өөрийн 
гэсэн хүслийн жагсаалттай болоод амжсан нь 
ихэнхдээ Улаанбаатараас эхлэлтэй урт урт зам: 
Португалийн Лиссабон хүртэл галт тэргээр 
зорчих; замдаа Лхасаар дайрч Энэтхэгийн өмнөд 

үзүүр хүртэл газраар явах; Турк руу үүргэвчтэй, 
Европ руу дугуйтай аялах; Америкт очоод 
“Wild” кинон дээрх шиг өмнөөс умард руу явган 
бадарчлах гэх мэтээр бүтэшгүй төсөөллийн 
санаанууд цааш хөвөрч өгнө. Заримдаа зүгээр 
л газрын зураг харж байгаад “Сингапур руу 
газраар явбал янзтайяа!” хэмээн аяллын шинэ 
шинэ зам өөртөө нээх жишээтэй. (Яагаад 
Сингапурт ирсэн шалтгаанаа энд дурдчих шиг 
боллоо.) Гэвч цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр 
алдартай жуулчин болно гэсэн аавын үгийн жин 
нөлөө аялаад үзчих юм сан гэх ганц өгүүлбэртэй 
бодол болтлоо жижгэрснийг ганцхан би л 
мэдэж байсан байх. Ийнхүү хоёр хөрш рүүгээ 
ч ганцаараа аялж үзээгүй байхдаа гэрээсээ 
гараад, тэр нь санаандгүй байдлаар урт аялал 
болон хувирч, тэгээд эцэст нь гэртээ харих 
замын эхэнд ирээд буй минь энэ. Өмнөөс умард 
руу, зунаас өвөл рүү: хүүхэд байхын л хүсдэг 
байсанчлан харих зам урт байх тусмаа сайн.

***

“За харья даа” гэж өөртөө шивнээд үүргэвчээ 
үүрлээ. (Энэ үгийг л хэлэх гэж энд ирсэн гэхээр 
заримдаа өөрийнхөө тэнэгийг гайхаад баршгүй) 
Сингапураас Куала Лумпур хүрэх автобус 
өдрийн 1 цагт хөдөлнө, тасалбараа интернэтээр 
захиалж, хаяг нь имэйлээр ирсэн. Гүүглээс 
харвал хотын төвөөс холгүй аж: Хориод минут 
автобусаар явах газар. Жилд хэдэн арван сая 
жуулчин хилээр нь орж гардаг, дэлхийн хамгийн 
завгүй хотуудын нэг Ням гарагийн өглөө ийм 
ажин түжин байх гэж. Автобусны хоёр давхрын 
цонхоор Фуллертоны зам, Төв өргөн чөлөө 
сэлүүхэн харагдлаа. Автобуснаас буугаад замдаа 
Хятад хороолол дахь буддын сүмийн гуанзанд 
хоёр доллараар хооллов. Тэгээд автобусандаа 
сууж, хил даван, унтаад сэрэх төдийд л 
дараагийн хот, танил гудамжиндаа ирсэн нь 
Куала Лумпурын хятад хороолол дахь шөнийн 
зах. Аялал заримдаа ийм амархан. Жилийн 
өмнө гэрээс гараад Сөүл, дараа нь Токио, 
дахиад Сөүл, тэгээд тэндээ хэсэгхэн ажиллаад 
цуглуулсан мөнгөөрөө Ханой руу нэг талын 
нислэг захиалсан үеэ бодвол аялагчийн хувиар 
шийдвэрийг маш түргэн гаргадаг болжээ. Гэхдээ 
тэр хэрээрээ сониуч, нийтэч байдал маань 
буурсан байна. Анх өрөөнийхөө аялагч бүртэй 
мэндэлдэг байсан бол одоо үл үзэгдэгч аятай 
сэмээрхэн орж гарахыг илүүд үздэг болж. Урьд 
уйдахгүйн тулд урт жагсаалт гаргадаг байсан 
бол одоо уйдахын тулд, бүр уйдахаас ч уйдаж 
сурахын тулд нэг байршилдаа удаанаар бүгдэг 
болж. Урьд халуун, шумуул хоёроос эмээдэг 
байсан бол одоо харх, жоом хүртэл “өхөөрдөм” 
санагддаг болж. Урьд танихгүй хотод шөнөөр 
буухаас айдаг байсан бол одоо зүгээр л онгоцны 
буудал дээр үүр цайхыг хүлээдэг болж. Урьд 
өдөр бүр өөр хоол идэхийг эрмэлздэг байсан 
бол одоо нэг л газраа байнга орохыг зорьдог 
болж. Уг нь аяллын эхэнд өөрийгөө нийтэч, 
бусадтай харилцах тал дээр улам чөлөөтэй болж 
байна гэж таамагласан ч цаг өнгөрөх тусам 
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уугуул мөн чанар руугаа алхам алхмаар ухарч 
байгааг анзаарсаар. Гэхдээ Норвегийн зохиолч 
Карл Увэ Кнаусгор (Karl Ove Knausgaard)-ын 
Америкаар аялсан тэмдэглэлийг уншсанаас 
хойш ганцаардмал, зожиг байдлаасаа ичихээ 
больсон. Мань эр үнэхээр л өөрийнхөөрөө аялж 
чаддаг хүн. Ямар сайндаа л замд гүйцэж ирсэн 
Нью Йорк Таймсын гэрэл зурагчинд үгийн 
солиогүй “үг дуу цөөтэй, зожиг талдаа хүн” гэж 
өөрийгөө танилцуулахав дээ. Өнөөх нь эхэндээ 
тоохгүй мэт байсан ч аяллын төлөвлөгөөг нь 
сонсоод “Америкийг хөндлөн гулд туулчихаад 
нэг ч америк хүнтэй уулзалгүй тэмдэглэл бичнэ 
гэнэ ээ!” хэмээн гайхширсныг тэмдэглэлээс 
нь уншиж болно. Кнаусгорын “Миний тэмцэл” 
намтарчилсан романыг Куала Лумпурын номын 
дэлгүүрт хараад бас сайхь гэрэл зурагчин шиг 
гайхан балмагдаж билээ. “Уйтгартай” хүний 
бичсэн ном гэхэд хэзээ ч уйдамгүй амьдарсан 
хүнийх мэт зузаан, бүр зургаан боть роман 
байсан шүү. “Бергманы кинон дээр хэн ч 
хоорондоо юм ярьдаггүй. Би яг л тийм төрлийн 
хүн” гэх Кнаусгорын үг, түүний өөрийнхөөрөө 
аялж байгаа байдал надад тэгтлээ нөлөөлнө 
гэж санаагүй. Магадгүй нөлөөлөх гэдэг үг 
тохиромжгүй байж мэднэ, зүгээр л байгаагаараа 
байя гэж шийдэхэд минь тусалсан гэсэн үг.

“Гэрээсээ хол удаан аялахад юу мэдэрдэг вэ?” 
Аяллын турш хүмүүсийн хамгийн их сонирхсон 
асуултад ихэнхдээ би юу гэж хариулахаа 
мэддэггүй байв. Сингапураас Куала Лумпурт 
ирээд дөрөв хонохдоо хоёр удаа Ихэр цамхагийн 
дор байрлах номын дэлгүүр, супермаркет орсныг 
эс тооцвол гудамжнаасаа би бараг холдоогүй. 
Ингээд бодохоор гэрээсээ удаан хол явахад 
гэр гэдэг ойлголт орон зайн хувьд хөдөлгөөнд 
оршоод, жин хэмжээний хувьд ч томорч тэлдэг 
юм шиг санагдсан. Энгийнээр аялагч өөрөө гэр, 
үүргэвч нь гэр, байрлаж буй гудамж, цаашлаад 
хот түүний хувьд гэр. Хүн гэртээ байхдаа өдөр 
бүр Таван шар, Зайсан толгой, Налайх, Богдын 
музей орж үзье, шинэ хүмүүстэй танилцаж хөөр 
хөгжөөнтэй байя гэж боддоггүйтэй адил гэсэн 
үг. Орой бүр нэг л хоолны газраа хооллож, нэг 
л газраа сууж, яг л гэртээ байгаа мэт нэг ижил 
дэглэмээ байнга давтаад ирэхээр орчны тухай 
маш эгэл зүйлсийг ажиглаж эхэлдэг. Өчигдөр 
зэргэлдээх байшингийн дээвэр янзалж байсан 
өндөр туранхай эр өнөөдөр хүүтэйгээ миний 
байнга ордог татмал гурилтай шөлний газар 
хооллов. Яагаад ч юм, тэдний захиалсан шөл 
нэлээд удаж ирсэн. Бас яагаад гэдгийг мэдэхгүй 
ч аав, хүү хоёрын ийн хамтдаа суугаа нь сайхан 
санагдав. (За байз, хамгийн сүүлд аавтайгаа 
хэзээ ингэж хооллолоо... бүр мартаж орхиж.) 
Тэдэнд үйлчилсэн зөөгч бүсгүй өглөө хэдэд ирж, 
орой хэдэд тардгийг би бас мэднэ. Нар буухаар 
эндхийн гуанз мухлагууд гадаанаа ширээ сандал 
зэхэх бөгөөд тэр үед гудамж сая л нэг шөнийн 
төрхөө олно. Оройн сэрүүнд олны хөл ч 
тасрахгүй. Яг энэ мөчид надаас хааяахан мөнгө 
нэхдэг ядруу, гуйранч эр аль хэдийн гудамжны 

үзүүрт ирчихсэн ганцаар зогсож буй. 

***

Агаарын хэм хойшлох тусам хүйтэрсээр... Куала 
Лумпураас шөнийн автобусаар гараад Пенан, 
тэндээ гурав хоноод Тайландын хилийн хот 
Хат Яа, тэгээд Бангкок, Виэнтейн гэсэн хоёр 
нийслэл хотоор дайрч Мэкон голын хөвөөн дэх, 
Лаосын умардын үзэсгэлэнт хот Луан Прабанд 
үүр цүүрээр буухад гадаа жиндүү, эргэн тойрны 
уулс манантай байв. Агаарын хэм +18 боловч 
байнга бүгчим халуунд яваад сурчихсаныг 
хэлэх үү бага зэрэг жиндэж даарахаар. Тиймдээ 
ч үүргэвчнээсээ нимгэн куртка гаргаж өмслөө. 
Эндээсээ унтлагын автобусанд суун 24 цаг 
тасралтгүй явсаар Хятадын Юнань мужийн 
нийслэл Кунмин ороход Улаанбаатарын 
есдүгээр сар өөдөөс угтав. Өдөртөө дулаахан, 
оройдоо сэрүүн. Гудамжнаас нь шарсан 
төмсний үнэр ханхийдэг, хэд алхаад л бүх 
төрлийн цай худалдаалдаг мухлаг хоршоонууд, 
бараг булан бүрт татмал гурилтай гоймонгийн 
газрууд дайралдах Кунминд өглөөтэй уралдан 
ирснээр гэртээ харих замынхаа тэн хагасыг 
туулж чадлаа гэсэн үг. Одоо үлдсэн хагасыг 
өмнөх шиг автобусаар биш, галт тэргээр туулна. 
Энэ бол Улаанбаатар хүртэл хамгийн багадаа 
галт тэргээр хоёр өдөр зогсолтгүй явах зай. 
Харамсалтай нь тийм галт тэрэг гэж үгүй билээ. 
Тэгвэл одоо яаж явбал зүгээр вэ? Удаан бодсоны 
эцэст шөнө нь нойр авч, өдөр нь аль нэг хотод 
буугаад ядартлаа алхан орой нь дараагийн хот 
руу хөдлөөд байвал зардал ч хэмнэнэ, замдаа 
юм ч үзнэ гэж санаад газрын зургаас байршил 
болон нэрийг нь олж мэдсэн, зам дагуух 
дараагийн том хот болох Чунчины шөнийн галт 
тэргэнд сууж орхилоо. Их ядарчээ, ороод л нам. 

Урт аялал заримдаа хүсмээр зүйл биш. 
Төрөлх хотдоо нэг жил амьдрахад юу мэдэрч 
болох байсан тэр бүгдийг мэдэрнэ. Өвдөнө, 
ганцаардана, цөхөрнө, аялж байгаа чинь 
утгагүй санагдана, ахиад юу ч шинээр үзмээргүй 
болтлоо залхана, ядуу дорой нэгнийг хараад 
өрөвдөнө, өөрийгөө зүхнэ, өр зүрх чинь эмтэрнэ, 
эргэн тойронд чинь шийдвэрлэх учиртай олон 
асуудал байхад ингээд явж байгаадаа гэмшинэ, 
тэгээд өөрийгөө буруутгаж яллана. Нөгөө 
талаар хатуужна, аялал гэхээр нүсэр төлөвлөгөө 
сэдэж түүндээ түүртдэг байснаасаа ичнэ, тухтай, 
тухгүй зүйлсийн зөрүү арилж байгааг анзаарна, 
шийдэмгий хэрнээ тайван болж буйгаа мэдэрнэ. 
Мөн үе үехэн гэрээ санана. Гэвч хариад юу хүлээж 
байгаа, очоод юу хийж болох тухай төсөөлснөөс 
хойш гэрээ санахаа байчихаж билээ. “Галт 
тэрэгнээс буугаад Нарны зам дагуу алхсаар 
ээжийн ажиллуулдаг жижигхэн хүнсний мухлагт 
очно. Ээж аль хэдийн дэлгүүрээ нээчихсэн сууж 
байгаа. Үнсүүлээд үүргэвчээ тавина, өдөржин 
тэнд байна” гэж төсөөлөхийн хажуугаар уулзсан 
хүмүүс хаагуур хаагуур явсан бэ гэж асуувал 
“Азийн 17 орноор орлоо” гэх хариултаа хүртэл 
бодоод олчихсон тул гэртээ харина гэх догдлол 

ИНГЭЭД БОДОХООР ГЭРЭЭСЭЭ 

УДААН ХОЛ ЯВАХАД ГЭР ГЭДЭГ 

ОЙЛГОЛТ ОРОН ЗАЙН ХУВЬД 

ХӨДӨЛГӨӨНД ОРШООД, ЖИН 

ХЭМЖЭЭНИЙ ХУВЬД Ч ТОМОРЧ 

ТЭЛДЭГ ЮМ ШИГ САНАГДСАН. 

ЭНГИЙНЭЭР АЯЛАГЧ ӨӨРӨӨ ГЭР, 

ҮҮРГЭВЧ НЬ ГЭР, БАЙРЛАЖ БУЙ 

ГУДАМЖ, ЦААШЛААД ХОТ ТҮҮНИЙ 

ХУВЬД ГЭР. ХҮН ГЭРТЭЭ БАЙХДАА 

ӨДӨР БҮР ТАВАН ШАР, ЗАЙСАН 

ТОЛГОЙ, НАЛАЙХ, БОГДЫН МУЗЕЙ 

ОРЖ ҮЗЬЕ, ШИНЭ ХҮМҮҮСТЭЙ 

ТАНИЛЦАЖ ХӨӨР ХӨГЖӨӨНТЭЙ 

БАЙЯ ГЭЖ БОДДОГГҮЙТЭЙ АДИЛ 

ГЭСЭН ҮГ. 
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“хариулт нь тодорхой таавар” шиг сонирхол 
татахаа байчихсан хэрэг.   

Чунчин яг л Сингапурыг санагдуулам нүсэр 
том хот. Гадаа +8 хэм байсан тул үүргэвчнээсээ 
өвлийн курткаа гаргаж өмслөө. Одоо өмсөөгүй 
үлдсэн өвлийн хувцас гэвэл ороолт, малгай. Мөн 
Бээжин ороод дулаан цамц нэмж авна, ингээд 
намайг хүлээж буй Улаанбаатарын өвөлд бэлэн 
гэсэн үг. Төлөвлөсний дагуу өдөржин алхаад 
орой нь дараагийн зогсоол руу хөдөлсөн нь 
Хятадын төв хэсэгт орших эртний түүхтэй Шиан 
хот. Галт тэргэнд шөнө суугаагаараа унтахын 
хэцүүг, өглөө цонхоор харахын сайхныг юутай 
ч эгнүүлшгүй. Хуучны кинон дээрээс л харж 
дадсан хөдөөний гацаа тосгон, эл хуль ногооны 
талбай нүдний өмнүүр жирэлзэн өнгөрнө. Мөн 
хээр талд цас хялмаалжээ. Харин Шианаас 
Хятадын эртний нийслэл Нанжин руу хөдлөхөд 
газрын төрх байдал далайн эргийн зөөлөн уур 
амьсгал, намар мөртлөө мөнхийн зуных мэт 
өнгө төрхөнд алгуурхан шилжиж байв. Нанжин 
миний хувьд Хятадад үзсэн хамгийн сэтгэл 
уяраам, яруухан хот. Цааш явсаар Бээжинд 
хүрч очоод бүрхэг, саарал тэнгэрийнх нь дор 
бүтэн өдрийг уйтгарлаж өнгөрөөсөн боловч 

дараа нь миний зорьж очсон Хөх хотын дүнсгэр 
уйтай байдлыг хэзээ ч гүйцэхээргүй санагдсан. 
Хорин жилийн өмнө гуравдугаар ангийн 
зуны амралтаар аав, ээжийг даган энд ирж 
байсан хүүхэд насны төсөөллөөрөө Хөх хотын 
гудмаар хүн бүртэй монголоор мэндчилэн 
алхахад, сэтгэл цэлмээд гэгэлзээд ч байх шиг 
нэг л дотно. (Нэг хятад эмэгтэй л монголоор 
хариу мэндчилснийг эс тооцвол хэн ч яриаг 
маань ойлгоогүй) Гэвч дурсамж дотор минь 
удаан амьдарсан, миний мэдэх Хөх хот үнэндээ 
жижигхэн саарал хот байсныг сая очиж үзээд л 
мэдэрлээ. Баяртай хүүхэд насны Хөх хот минь. 
Илчит тэрэг шөнөжин уухилсаар Эрээнд ирэхэд 
цас нэвсийтэл ороод удаагүй байв. Өдөр нь 
алхаж, шөнө нь хатуу суудал дээр суугаагаараа 
унтсаар сунаж унадгийн даваан дээр Эрээнд 
ирээд монгол эзэнтэй хоолны газар хооллож, 
хил гараад Монголын галт тэргэнд суугаад 
сэтгэл амар унтана даа гэсэн төлөвлөгөө маань 
биелэлээ олоход тун ойртжээ (санасныг бодвол 
нэг их ядраагүй). Нээрээ л бүх юм бодсоны 
дагуу өрнөсөн. Эрээнд хоол идээд хил гарсан. 
Замын-Үүдэд банштай шөл идээд галт тэргэндээ 
суусан. Ингээд өглөө сэрэхэд Улаанбаатараас 

холгүйхэн Хонхор өнгөрч явлаа. Гэр минь, хот 
минь дөхөж байна.

Жилийн өмнө миний энд орхиод явсан өвөл 
цастай, хүйтэн угтлаа. Хот маань нүд гялбам 
цагаан гэгээнд хучигджээ. Цээж дүүрэн 
амьсгалаад Нарны зам дагуу хоёр гартаа юм 
бариад алхахад хаашаа ч яваагүй, зүгээр л энэ 
хотдоо үүрд амьдарч байсан мэт мэдрэмж төрөв. 
Нэг гарт гэрийнхэнд амсуулна гэж Эрээнээс 
авсан дүүрэн жимстэй хайрцаг, нөгөө гарт ах, 
эгч, дүү гурав жижигхэн гуанз нээнэ гэсэн тул 
тэнд нь зориулж Бээжингээс авсан чимэглэлийн 
хоосон хайрцаг. Гар бээрч байна, гэхдээ таатай. 
Ийнхүү гэртээ ирэх дөхөж, нийтлэл маань ч бараг 
дуусах гэж буй энэ агшинд уншигч та надаас өөр 
юу асуумаар байна? Гэртээ ирэх ямар санагдаж 
байна вэ гэж үү? Хүнд хийгээд хөнгөн, дүүрэн 
хийгээд хоосон, яг л гар бээрэхийн сайхныг 
мэдрэх шиг хүйтэн хэрнээ дулаахан мэдрэмж 
аж. Нээрээ ээж өдийд мухлагаа нээчихсэн сууж 
байгаа, үнсүүлээд өдөржин тэнд ажиллах минь. 

Эрдэнэбаатарын ЭНХЦОЛМОН

ЭСЭЭ
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рэх онд “Сэрүүн групп” 30 нас хүрэх 
гэж байна. Компанийн түүхийн эхлэл, 
алсын хараа анх ямар байв, одоо 
тэдгээр нь хэрхэн биелж, ямар ажил, 

амжилтуудын ард гараад байна вэ? 

-“Миний аав  Д.Энх-эрдэнэ “Сэрүүн” компанийг 
1991 онд үүсгэн байгуулсан” гэж бусдад ярих 

бүртээ ааваараа бахархдаг. Анх гэр ахуйн 
цахилгаан барааны засвар үйлчилгээний 
чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхэлж байлаа. 
1990-ээд оны эхээр гэр ахуйн цахилгаан бараа 
Оросоос импортолж эхлэх үед “Сэрүүн” дээр 
аав ээжийгээ дагаж хааяа очдог байв. Шинээр 
захиалга ирсэн үед утас зогсоо зайгүй, бараг 
хэдэн цагаар дуугардаг байсныг огт мартдаггүй. 

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛ БОЛ МЭДЛЭГ ТУРШЛАГА 
ДЭЭР СУУРИЛСАН ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

Э.БУЛГАНТАМИР: 

“Сэрүүн групп”-ийн ТУЗ-ийн дарга Э.Булгантамиртай ярилцлаа. 

Э.БУЛГАНТАМИР: 

И

Багадаа зуны амралтаараа Монголдоо ирсэн 
үедээ компанийнхаа хийж болох бүхий л ажилд 
их, бага гэлтгүй оролцдог байсан. 2003 онд 
эхнэртэйгээ танилцан, Бээжин рүү суралцахаар 
явсан цагаас эхлээд “Сэрүүн” компанийнхаа 
ажилд албан ёсоор оролцож эхэлсэн. Хичээлийн 
завсарлага, сагсан бөмбөгийн бэлтгэл, 
тэмцээний дундуур ч утасны цаанаас ажлаа 
амжуулна. Ялангуяа зун маш завгүй байдаг 
байсан. Найзууд маань утсаа болиоч ээ, хэдэн 
контейнер ачуулчихав даа гээд л наргина. 

Тухайн үед салбарынхаа шилдгүүдтэй хамтран 
ажиллаж, тэдгээр брэндийг Монголдоо 
албан ёсоор төлөөлөх хүсэл тэмүүлэл, алсын 
хараатай байлаа. Өнөөдөр эйр кондишны 
эцэг гэж нэрлэгддэг “Carrier”, сүүлийн жилүүдэд 
борлуулалтаараа дэлхийд тэргүүлж байгаа 
“Daikin”, LG гэх мэт компаниудын албан ёсны 
төлөөлөгчөөр ажиллаж, Монгол Улсын томоохон 
бүтээн байгуулалтад гар бие оролцож явна.

-Энэ салбарыг яагаад сонгосон бэ? 

-Би энэ салбарыг сонгоогүй, энэ салбар намайг 
сонгосон гэж бодож явдаг. Айлын том хүүгийн 
хувьд эцгийн эхлүүлсэн ажлыг нэр төртэйгээр 
үргэлжлүүлж, нэрийг нь өндөрт өргөж явах нь 
миний үүрэг. Азаар энэ салбар, мэргэжил маань 
нэр төртэй, үргэлж хүний оюун ухааныг сорьж 
байдаг учир хэзээд ажил руугаа яаран очдог.

-“Сэрүүн групп” таван охин компанитай. 
Тэдгээрийн үйл ажиллагааны талаар ярина уу. 
Бас нийтлэг үнэт зүйл, зорилго нь юу вэ?

-Манай салбар компаниуд барилгын хөргөлт, 
агааржуулалтын иж бүрэн шийдлийн угсралт, 
импорт, гадаад худалдаа, засвар үйлчилгээ, тоног 
төхөөрөмж, туслах материалын үйлдвэрлэл, мөн 
үйлдвэр үйлчилгээний хөргүүрийн системийн 
угсралтын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна.

Бидний үнэт зүйл бол мэдлэг туршлага дээр 
суурилсан чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ. 
Бидний сонгосон үйлчлүүлэгчид, барилгын 
төслүүд амжилттай явдгийг бардам хэлнэ. 
Учир нь, агаар сэлгэлт, дотоод агаарын чанар 
барилгын салбарынхны анхаарал хандуулах 
хамгийн чухал асуудал. 

-“Сэрүүн групп” HVAC салбарын зах зээлийн 
70 орчим хувийг дангаар эзэлдэг гэж байсан. 
Энэ том амжилтад хүрэхийн тулд олон жилийг 
зарцуулсан нь лав. Энэ хүртэл танай бизнесийн 
эргэлтийн цэг юу байсан бэ? 

-Нэг цэг гэсэн юм байхгүй. Тогтвор суурьшилтай 
тууштай ажилладаг хамт олон, урт хугацаанд нэг 
ажлаа өндөр түвшинд хийж, байнга сайжруу-
лахыг эрэлхийлж ажиллах нь амжилт авчир даг 
гэж боддог. Бид ажлыг хүнд хэцүү, цаг их орсон, 
мөнгө бага олсон гэж ялгаварлаж ханддаг гүй. 
Яагаад ч юм мэдэхгүй, тухайн төсөл хүнд хэцүү 
байх тусам илүү сонирхолтой байдаг. Амери кийн 
“Carrier”-тай 2010 онд, LG-тэй 2003 онд, Поль-
шийн VTS-тэй 2005 оноос хамтран ажил ласан 
эхэлсэн нь борлуулалтын өсөлтөд нөлөөлсөн. 

-Агаар бол хүний хамгийн чухал хэрэгцээ. Чанар-
тай агаар бүхий барилга бидэнд маш чухал гэд-
гийг хүмүүст энгийнээр ойлгуулвал та юу хэлэх 
вэ? 

-Энэ олон талтай. Аль ч тал нь сөрөг зүйл байхгүй. 
Барилгын төслийн хөрөнгө оруулагчдад гадна 
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бүх цэцэрлэг, сургууль, эмнэлгүүдийг стандартад 
нийцсэн агаар сэлгэлтийн системтэй болгохоор 
зорьж байгаа.

-АНУ-д үйл ажиллагаа явуулах албан ёсны 
лицензээ авсан гэж сонслоо. Дэлхийн зах зээлд 

Төмөрийн ЖИГҮҮР

БИЗНЕС

талын фасад, дотоод интерьер заслын гоё 
сайхан гэхээсээ илүүтэй хүний нүднээс далд 
инженерийн шугам сүлжээ, тэр тусмаа агаар 
сэлгэлт, халаалт хөргөлтийн систем сайн байх 
нь тухайн обьектийн зах зээлийн үнэ цэн, эрэлт 
хэрэгцээнд шууд нөлөөлнө. Үйлчилгээний 
байгууллагууд дотоод агаар тааламжгүйгээс 
харилцагчидаа алдах тохиолдлыг бид байнга 
хардаг. Хүн хоол ундгүй олон хонож чадна, 
агааргүй хэдхэн минут ч тэсэж чадахгүй. 
Хүчилтөрөгч дутагдалтай үед хүн тав тухгүй 
болж, ажлын бүтээмж ч багасдаг.   

-“Сэрүүн групп” бол Daikin, Carrier, VTS, LG, Guntner, 
Ostberg, Haier, Toshiba, Bitzer зэрэг брэндийн 
Монгол дахь онцгой эрхэт түнш. Олон улсын 
жишиг, стандартад үйл ажиллагаагаа нийцүүлж 
байж энэ том хамтын ажиллагаануудыг эхлүүлсэн 
нь лав. Тэр түүхээс хуваалцаач. 

-Эдгээр брэндүүд түнш байгууллагууддаа 
өндөр шаардлага тавьдаг. Хамгийн чухал нь 
компанийн суурь туршлага, боловсон хүчин. 
Агааржуулалтын салбарт тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэхээс гадна угсралт, тохиргоо, үйлчилгээ 
маш чухал. Эдгээр компанитай өдөр тутмын 
холбоотой байж, тогтмол сургалтад хамрагдаж, 
барилгын салбарынханд чиглэсэн семинар 
хийсээр ирсэн.

-Монголд анх удаа гүний уурхайн агааржуулалтын 
төслийг америк мэргэжилтнүүдтэй хамтарсан 
тусгай баг гаргаж Оюу толгойн далд уурхайд 
хэрэгжүүлсэн тухай сонссон. Энэ мэдээж та 
бүхний хийсэн хамгийн том ажлуудын нэг байх. 

-Гүний уурхайн төсөл мэдээж шаардлага маш 
өндөр. Түүнд нийцэх тоног төхөөрөмж дэлхийд 
олон байхгүй. Манай компанийн хамт олон 
“Carrier”, “Daikin” компанийн багтай хамтран 
хөргөлт, агааржуулалтын ажлыг амжилттай хийж 
гүйцэтгэсэн. 

-Хүмүүс дотоод орчны агаарын чанарт ач 
холбогдол өгч сураагүйгээс болоод өнөөдөр 
Монголд "амьсгалдаг" барилга ховор байна гэж 
мэргэжилтнүүд ярьдаг. “Сэрүүн групп” үүний эсрэг 
ямар хувь нэмэр оруулж байна вэ. Хүмүүсийн 
тогтсон ойлголтыг өөрчлөх хэцүү байдаг уу? 

-Маш олон асуудлууд байгаа. Заримдаа шударга 
бус санагддаг. Ихэнх нийтийн барилга агаар 
сэлгэлтийн төхөөрөмжтэй байдаг ч түүнийгээ 
ажиллуулж мэддэггүй нь олон. Түүнээс болж тав 
тухгүй, бусдын амьсгалсан агаараар ахин дахин 
амьсгалах нөхцөл үүсдэг. Мөн ажлын байранд 
ч ийм асуудал үүсдэг. Цэцэрлэг сургуулиудад 
ялангуяа энэ асуудлаас болж хүүхдүүд бие биедээ 
ханиад томуу халдаадаг. Дээрээс нь улсын ихэнх 
эмнэлэг агаар сэлгэлтийн системгүй. Тиймээс 
бид салбарын шилдэгүүдтэй хамтран “Монголын 
Дотоод Орчны Агаарын Чанарын Холбоо”-г 
байгуулсан.

Манай холбоо Олон улсын Дотоод Орчны 
Агаарын Чанарын Холбооны Монгол дахь 
салбар. 2019 онд ТУЗ-ийн хурлаа хийсний 
дараа тавдугаар сард Дотоод Орчны Агаарын 
Чанарын анхдугаар симпозиумыг зохион 
байгуулсан. Удахгүй дараагийн томоохон арга 
хэмжээг Шадар сайдын ивээл дор хийх гэж 
байна. Гол зорилго нь олон нийтэд дотоод 
орчны агаарын чанарын талаарх ойлголт өгч, 
мэдлэг мэдээллээр хангах. Алсдаа Монголын 

ИХЭНХ НИЙТИЙН БАРИЛГА АГААР СЭЛГЭЛТИЙН 
ТӨХӨӨРӨМЖТЭЙ БАЙДАГ Ч ТҮҮНИЙГЭЭ АЖИЛ-

ЛУУЛЖ МЭДДЭГГҮЙ НЬ ОЛОН. ТҮҮНЭЭС БОЛЖ ТАВ 
ТУХГҮЙ, БУСДЫН АМЬСГАЛСАН АГААРААР АХИН 

ДАХИН АМЬСГАЛАХ НӨХЦӨЛ ҮҮСДЭГ.

гарах та бүхний зорилгын эхлэл болж байгаа 
байх. Цаашдын алсын харааныхаа тухай бидэнд 
хуваалцана уу?  

-Би Лос Анжелес хотод суралцаж, тэнд өсвөр 
насаа өнгөрүүлсэн. Бизнесмен хүний хувьд энэ 
хотдоо эргэн ирж, өөрийн мэргэшсэн салбарын 
бизнесээ үргэлжлүүлэх нь манай группийн 
хувьд стратегийн чухал ач холбогдолтой зүйл. 
Калифорни мужийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
гурван их наяд ам.долларт хүрч байна. 
Барилгын хууль тогтоомж улсдаа хамгийн өндөр 
шаардлага, стандарттайд тооцогддог.

Манай үйл ажиллагаа Калифорни мужаас 
гадна бусад мужийн барилгын төслийн ажилд 
оролцоод эхэлсэн байгаа. Мөн мэргэжлийн 
спортын тамирчин бэлтгэх чиглэлээр 
менежментийн компани салбарлан байгуулж 
үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Энэ талаар 
удахгүй сайн мэдээнүүд түгнэ гэдэгт итгэлтэй 
байна.  
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2023 ОН ГЭХЭД ПОДКАСТ 
СОНСОГЧДЫН ТОО 
1.8 ТЭРБУМД ХҮРНЭ

2019 ОНД 
СОНСОГЧДЫН ТООГООР 
ТЭРГҮҮЛСЭН 5 ПОДКАСТ 

Анх MTV сувгийн программ 
хөгжүүлэгчид аудио контентыг 
интернэтэд байршуулж, хүссэн 
хүн бүр ухаалаг төхөөрөмждөө 

татан аваад дуртай үедээ сонсох боломжтой 
программыг бүтээн түүнийгээ iPodder 
хэмээн нэрлэжээ. 2004 онд BBC агентлагийн 
сэтгүүлч Бен Хаммерслэй iPod болон 
Broadcast хэмээх үгийн товчлолыг нэгтгэж 
Podcast гэж нэрлэсэн нь дэлхий дахинаа 
түгсэн түүхтэй. 16 жилийн өмнө Podcast гэж 
бичээд хайхал ердөө 24 илэрц гарч байсан 
гэж технологийн тоймч Док Сирлз ярьсан 
байна. 

Тэгвэл 16 жилийн дотор подкастын ертөнц 
хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөж, цар хүрээгээ 
тэлэв? Nielsen, Edison тэргүүтэй компаниудаас 
гаргасан статистик мэдээллээс үзвэл 2019 
оны арванхоёрдугаар сарын байдлаар 
нийт 700 мянган подкаст бүртгэгдэж, 29 сая 
дугаар цацагджээ. Цаашлаад, сард доод тал 
нь нэг удаа подкаст сонсдог хүний тоо 2023 
он гэхэд 1.8 тэрбумд хүрнэ гэсэн тооцооллыг 
Ovum судалгааны компани гаргасан байна. 

2014 онд Америкийн Үндэсний Олон 
Нийтийн Радиогоос дуулиант Serial-ийг 
цацаж эхэлснээс хойш подкастыг ердөө 
радиогийн шинэчилсэн хувилбар гэж хардаг 
байсан хандлага өөрчлөгдөж, контент 
үйлдвэрлэгчид ч подкаст руу хошуурч эхэлсэн 
юм. 2015 он гэхэд подкастын салбарынхан 
зар сурталчилгаагаар дамжуулж жилд 171 

сая долларын орлого олов. Харин 2019 онд 
подкастын салбарын орлого тэрбумд хүрч, 
2022 он гэхэд дээрх үзүүлэлт хоёр тэрбум 
долларт хүрнэ гэж судалгааны компаниуд 
үзэж байна. 

Хурдтай өсөн нэмэгдэж буй сонсогчдын 
тоо, зах зээлийн тэлэлтээс үүдэн томоохон 
контент бүтээгчид аудио контентын салбарт 
нөлөөгөө тогтоохыг эрмэлзэж байна. 
Тухайлбал, Амазон 2016 оноос цацагдаж 
эхэлсэн Homecoming хэмээх уран зөгнөлт 
подкастаас сэдэвлэн ижил нэрт телевизийн 
цуврал бүтээсэн билээ. Мөн Apple компани 
2018 онд Гүүглтэй хамтран подкастуудын 
статистик үзүүлэлтийг гаргаж ирдэг 
үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Хэвлэл мэдээллийн 
салбарын тэргүүлэгч BBC ньюсээс “BBC 
Sounds” гэх подкастын платформтой болсон 
бол Apple TV тун удахгүй подкаст гаргана гэх 
мэдээлэл цацагджээ. 

Харин Монгол Улсад подкаст бүтээгчид 
2017 оноос хойш эрчимжиж байна. Хамгийн 
олон сонсогчтой монгол подкастуудын 
жагсаалтыг Unlock тэргүүлж, Positive 
Mongolians, Сэхээтэн, Битгий сонс, Балиар 
өөдрөг радио, Бидний нууц подкастууд 
удаалж байна. Positive Mongolians 2016 
оноос цацагдаж эхэлсэн бол Unlock болон 
Сэхээтэн подкаст 2017 оноос сонсогчдын 
хүртээл болжээ. Харин Битгий сонс, Балиар 
өөдрөг радио, Бидний нууц подкаст 2019 
оноос цацагдаж эхэлжээ. 

POSITIVE MONGOLIANS: 
Монголын хамгийн олон 
дагагчтай влогчин хосын нэг 
Д.Түвшинбаяр, Э.Дөлгөөн 
нар Positive Mongolians 
подкастыг хийдэг. Амьдралд 
тохиолдох саад бэрхшээл, 
сорилт бүрийг хамтдаа даван 
туулж, бүх зүйлд үргэлж гарц 
байдгийг харуулж буй тэдний 
подкастыг дэлхийн 25 оронд 
оршин суугаа монголчууд 
сонсож байна. 

СЭХЭЭТЭН: 
Хувь хүний хөгжил, 
амьдралын хэв маягийн 
тухай ярилцдаг 
Сэхээтэн подкастыг 
Х.Цогтбилгүүндарь, Б.Тайван 
нар хөтөлдөг. Зочинтой 
ярилцлагын “Нямын 
найм”, номын хэлэлцүүлэг 
өрнүүлдэг“Тайвантай 
хамт” гэсэн хоёр төрлийн 
контентыг бэлтгэн хүргэдэг.

БИТГИЙ СОНС: 
UB Comedy клуб 2019 оны 
тавдугаар сараас “Битгий 
сонс” подкастыг хүргэж 
эхэлсэн бөгөөд богино 
хугацаанд Монголын 
хамгийн олон сонсогчтой 
подкастын жагсаалд багтах 
болжээ. Салбар бүрийн 
төлөөллөөс зочин урьж, 
сонирхолтой яриа өрнүүлж 
чаддаг комедиан залуус 
одоогоор 70 орчим дугаарыг 
хүргээд байна. 

БАЛИАР ӨӨДРӨГ 
РАДИО: 
Тус подкаст 7 өөр 
хөтлөгчтэй, тус бүр өөрийн 
сайн мэдэх сэдвийн хүрээнд 
ярилцлага, контент хүргэдэг. 
Тухайлбал, хувь хүний 
хөгжил, бизнес, ажиллах 
арга барил, технологи, 
амьдралын хэв маяг, уран 
зохиол, сэтгэл судлал, 
менторшип гэсэн сэдвүүд 
багтжээ. 

БИДНИЙ НУУЦ ПОКАСТ: 
Дотнын найзуудын дунд 
өрнөж болох бүхий л 
сэдвийг Номи, Сэндэр хоёр 
хөнддөг. Кино, хөгжим, 
бүжиг, гэрэл зураг, аялал, 
хобби гэхчлэн залуучуудын 
сонирхдог олон зүйлсийн 
талаар энгийн, хөгжилтэй 
яриа өрнүүлдгээрээ онцлог.

ПОДКАСТ
Батсүхийн НЯМЗУЛ

Д
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Дэлхийн шилдэг, бестселлер номуудын агуулгыг монгол хэлээр тайлбарлан хүргэдэг “Unlock” подкаст цацагдаж эхлээд 
гурав дахь жилийнхээ нүүрийг үзэж байна. Номонд шимтэгчдийн бямба гарагийг тэсэн ядан хүлээх шалтгаан болдог 
“Unlock” подкаст одоогоор 73 шилдэг бүтээлийг сонсогчдодоо хүргэжээ. Монголын хамгийн олон сонсогчтой тус подкаст 
номын агуулгыг ярьж өгөөд зогсохгүй, бүтээлийг бүрэн эхээр нь унших сэдлийг сонсгогчдод өгдгөөрөө онцлог билээ. “Unlock” 
подкастаар яригдсан номуудаас 20 орчим нь монгол хэлнээ орчуулагдсан нь уг подкастыг бүтээгчид хийгээд үргэлж үнэ 
цэнэтэй мэдээллийг эрэлхийлэгч сонсогчдын нөлөө юм.

"UNLOCK" ПОДКАСТЫН 
73 ДУГААРЫГ НИЙТ 4 САЯ 
УДАА СОНСЧЭЭ. 

4 САЯ
АУДИО КОНТЕНТЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧ 
"STITCHER" ПЛАТФОРМААС 

ГАРГАДАГ "БОЛОВСРОЛЫН 
ШИЛДЭГ 100 ПОДКАСТ"-ЫН 

ЖАГСААЛТАД "UNLOCK" ПОДКАСТ 
2019 ОНЫ ДОЛООДУГААР САРААС 
ХОЙШ ТАСРАЛТГҮЙ ТОП 25-Д 

ЖАГСАЖ БАЙНА. 

СОНСОГЧИД "UNLOCK" 
ПОДКАСТАД 5-ААС 4.9 
ГЭСЭН ҮНЭЛГЭЭ ӨГЧЭЭ. 
(НИЙТ 2627 ҮНЭЛГЭЭГ 
ДУНДЧИЛЖ ҮЗВЭЛ)

4.9
5

“UNLOCK” ПОДКАСТТАЙ ХОЛБООТОЙ 
СОНИРХОЛТОЙ СТАТИСТИК

МОНГОЛЫН ХАМГИЙН ОЛОН 
СОНСОГЧТОЙ ПОДКАСТ
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50

НИЙТ СОНСОГЧДЫН 70 ХУВЬ 
МОНГОЛООС, 30 ХУВЬ НЬ ГАДААДААС 

ХАНДАЖ БАЙНА. 

"UNLOCK" ПОДКАСТЫГ 21 АЙМАГ, ДЭЛХИЙН 
60 ОРНООС СОНСДОГ. ТЭГВЭЛ АЛЬ УЛСААС 

UNLOCK ПОДКАСТЫГ ХАМГИЙН ИХ СОНСДОГ ВЭ? 

НЭГ ДУГААРЫН СОНСОХ 
ДАВТАМЖИЙН ТОО 
50-150 МЯНГА. 

МОНГОЛ 

АНУ

ӨМНӨД СОЛОНГОС 

ЯПОН 

АВСТРАЛИ 

ГЕРМАН 

ШВЕД 

ОХУ

ТАЙВАНЬ 

ИХ БРИТАНИ 

150
"UNLOCK" ПОДКАСТЫН ХАМГИЙН 
ОЛОН ХҮН СОНССОН ТАВАН ДУГААР:

ЗУРШЛЫН ХҮЧ

ХАЙРЫН 
ТАВАН ХЭЛ 

“ЭГО“ БОЛ ТАНЫ 
ДАЙСАН 

ЭЛОН МАСК: ТESLA, SPACEX 
БА ГАЙХАМШИГТ ИРЭЭДҮЙГ 

БҮТЭЭХ НЬ 
BECOMING:

МИНИЙ 
ТҮҮХ

Батсүхийн НЯМЗУЛ

ПОДКАСТ
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Батдоржийн ЭНХЦЭЦЭГ

ХӨРӨГ

МОНГОЛ 
АННА КАРЕНИНА 

“Бүх цаг үеийн эмэгтэйчүүдэд уншихыг зөвлөсөөр 150 шахам жил болж буй “Анна Каренина” 
өчигдөрхөн хэвлэлтээс гарсан будаг нь ханхалсан роман мэт шинэхэн мэдрэмж төрүүлдэг билээ. 

Гагцхүү хэдэн насанд уншиж байгаагаас дүгнэх өнцөг өөр аж. Энэ зохиолыг анх удаа уншихаар 
өвөр дээрээ тавихад би дунд сургуулийн наймдугаар ангийн сурагч охин байв. Хайр дурлалын 

хэсгийг нь түүж уншаад л хаачихсан мэт Каренина, Вронский хоёртойгоо л үлдсэн байлаа. Харин 
түүнээс бараг арваад жилийн дараа хоёр дахь удаагаа уншихад энэ зохиолоос Левинийг, түүний 
хайрт Китийг гээд олон дүрийг анх удаа л уншиж байгаа мэт өөртөө шинээр нээсэн” гэж Улсын 

Драмын Эрдмийн театрын жүжигчин, соёлын тэргүүний ажилтан Н.Баярмаа өгүүлсэн. Тэр яг 
одоо Монголын тайзнаа анх удаа Анна Каренинагийн дүрийг амилуулахаар ажиллаж байна.   
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Гэрэл зургийг: Б.Долгорсүрэн
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Батдоржийн ЭНХЦЭЦЭГ

ХӨРӨГ

БЭТ-ын ерөнхий найруулагч 
Н.Наранбаатар “Анна Каренина” 
жүжгийн гол дүрд Н.Баярмааг 
тоглуулахаар болсноо 2019 оны 

арванхоёрдугаар сарын сүүлчээр жүжигчдээ 
амраахын өмнөх өдөр зарласан байна. Энэ 
хүртэл жүжигчдэд бүгдэд нь Л.Н.Толстойн “Анна 
Каренина” романыг уншихыг даалгачихаад 
байсан ч он гараад бэлтгэл нь эхлэхээр 
төлөвлөгдөөд байсан уг уран бүтээлд хэн 
ямар дүрд тоглох нь театр даяар том оньсого, 
жүжигчдийн хувьд сэтгэл гижигдсэн хүлээлт 
байсан хэрэг. Н.Баярмаа ингэж алдарт “Анна 
Каренина”-г гурав дахь удаагаа уншихад 
Каренина, Вронский хоёрын хайр дурлалын түүх 
ерөөс төгс биш амьдралын мөнхийн толь юм 
гэх дүгнэлтэд хүрээд номоо хаажээ. “Аннагийн 
дүрийг бүтээхээр сонгогдсоноо он солигдохын 
өмнөхөн сонссон юм. Догдлох, бас түгших 
мэдрэмжүүдэд эзлэгдсэн тэр чигээрээ шинэ оны 
ажлын эхний өдөр театртаа ирсэн”. 

УДЭТ-ын түүхэнд анх удаа тоглох яруу алдарт 
“Анна Каренина” жүжгийн гол дүрийг хэн бүтээх 
нь он солигдохын өмнөхөн ийн ил болсон 
ч театраас хоёр долоо хоногийн дараа буюу 
нэгдүгээр сарын 10-нд олон нийтэд зарласан 
билээ. 

Биднийг Н.Баярмаатай уулзахад “Анна 
Каренина” жүжгийн бэлтгэл эхэлчихсэн, эхний 
дөрвөн үзэгдлийн анхны сургуулилалтын ард 
дөнгөж л гараад байв. “Яг одоо хатагтай Анна 
Каренина гал халуун дурлалтайгаа учирч байна. 
Би сургуулилалтын дараа өрөөнийхөө гэрлийг 
унтраагаад гарахдаа Аннагийн сэтгэлд юу 
болоод байгааг ажил дээрээ орхиж чадахгүйд 
хүрч эхэлнэ. Үүнээс хойш юу болохыг би мэдэх 
хэрнээ мэдэхийг ч хүсэхгүй зүрх ачаалах болно 
гэдгийг л мэдэж байна.”  

Анна өөрийнхөө цаг үед эмэгтэй хүн бүрийн 
мөрөөдөж л болох амьдралтай учирсан байлаа. 
Түүнд өндөр дээд хэргэмтэй чинээлэг язгууртан 
эр нөхөр, хайртай хүү, ихэс дээдсийн хүрээлэлд 
өөрийн гэсэн алдар нэр, байр суурь гээд бүх зүйл 
бий. Өө сэвгүй мэт энэ гял цал амьдралд үүнээс 
илүү аз жаргал байж болох талаар залуухан Анна 
мэдэхгүй. Амар амгалан, бат хамгаалагдсан мэт 
зүрх сэтгэлийнх нь гүнд үл анзаарагдам хоосон 
зай лугшиж байсан нь гал халуун хайр дурлал 
байж. Анна Каренина жавхаа сүр нь гялалзсан 
омголон залуу офицер Алексей Вронскийтай 
учирснаар бүх зүйлийг бүрдүүлсэн мэт өөрийнх 
нь амьдрал нууцлаг хөг аялгуугаар зогсоо зайгүй 
эгшиглэх болно. Амьдралд ер хайр сэтгэлээс 
илүү хүсэл зориг шулуутгасан зүйл үгүй болж 
хувирна. Тэдний нууцалсан дурлал Аннагийн 
амьдралын цор ганц утга учир болж, хэнээс ч, 
юунаас ч нуухгүйгээр илчлэх оргилуун хүслэнд 
автана. Анна Каренина, Алексей Вронский хэдий 
хамтдаа амьдрах боловч дотоод ертөнцийн 
энэлэнд үйж, хайр дурлалаа золгүйгээр төгсгөнө. 

“Би байсан бол яах гэж. Романтик учралаас 
ирэх сэтгэлийн тэр их хөдөлгөөний шуурганд 

амьдрал минь эрсдэл болж хувирахыг би давж 
гарч чадна гэж үү... Аннагийн дүрд сонгогдохоос 
өмнөх уншигчийн байр сууринаас өөртөө тавьж 
байсан энэ асуултынхаа хариуд өөрийн гэсэн 
Аннагийн дүрийг төсөөлөн босгож, золгүйгээр 
төгсөхгүй байх, аль болох бага эрсдэлтэй дуусах 
шийдлийг эмхлэхээр оролдож байлаа. Одоо 
ганцхан Баярмаагийн доторх Аннаг хатуу 
илэрхийлэх боломжгүй болсон. Яагаад гэвэл 
тэгэх шаардлагагүй, найруулагч намайг энэ 
эмгэнэлт хувь тавиланд аль хэдийн сонгосон 
учраас би Аннагийн замаар зүрхээ дагаад алхаж 
явна. Найруулагчийн харсан Аннаг би эмэгтэй 
жүжигчний хувьд өөрийнхтэйгөө боловсруулж 
гаргахгүй бол хөнгөмсөг явдал болох мэт 
санагдах юм”. 

Ингэхэд Анна Каренина гэж хэн юм бэ? 
Нийгмээрээ дагаж мөрддөг амьдралын хэв 
маягийг сөрөн зогсоод тэр хэн болов гэж түүнийг 

зэмлэх шалтгаан бас бий. Төрүүлсэн үрсээ 
орхиод, хорвоогоос залхах алхмыг хийхдээ тэр 
эх хүн гэдгээ мартсан хайр дурлалын золиос 
болсон байв. Энэ тухайд Н.Баярмаа “Амьдрал 
төгс биш. Үүнтэй адил хүн ч төгс биш. Нэг эр 
хүнээс бүх зүйлийг авдаг юм гэхэд тэрхүү бүх 
зүйл гээч дотор нь байхгүй хайр дурлалыг яах 
вэ? Аннагийн хувьд бүх зүйлээс илүү хайр дурлал 
жинхэнэ аз жаргал байсныг нөхөрт гарсан хойноо 
өөр нэгнээс ухаарсан хөөрхий бүсгүй шүү дээ. Тэр 
өөрийнхөө амьдарч байсан дээдсийн нийгэмд 
тогтсон жам ёсыг эсэргүүцэн зөрчсөн ганцхан 
гэмтэй. Анна өмнө нь үүнийг ойлгож мэдсэн бол 
Алексей Каренинтай гэрлэхээс татгалзаж чадах 
бүсгүй байсан юм” гэв. Н.Баярмаа аль хэдийн 
Аннагийнхаа талд бат зогсчээ.

Сонгодог зохиолд шимтэгч монголчуудын дунд 
Аннад Н.Баярмаа тоглох зар түгэхээс өмнө “Анна 
Каренина”-г УДЭТ-т үзэх хүлээлт үүсэж амжсан. 
Одоо тэгвэл Вронский нь хэн юм, найруулагчийн 
шийдэл нь юу болох талаар дараа дараагийн 
хэлэлцүүлэг цахим сүлжээнд үе үесхэн хөвөрсөн 
өдрүүд үргэлжилж байна. Омголон, халуухан, 
эрсхэн Алексей Вронскийн монгол хувилбарыг 
бүсгүйчүүд хүлээж байна. Анна шиг түүнийг 
харангуутаа дурлаж, жүжгийн туршид бүхнээ 
золиослон хайрлаад, сэтгэл зүрхээ оюун 
ухаанаараа захирч дийлэхгүй төгсгөлд нь 
сөхөрч үзээд, өлгүүрээс хувцсаа аван сэтгэлдээ 
ачаатай ч бодитоор эрсдэл үүрэхгүйгээр харих 
боломж шүү дээ. “Анна Каренина” зохиол 150 
шахам жил уншигдсан, туршлагатай хуучин 
ертөнцийн хүүхэн болгоны хувьд эд хөрөнгө, 
эрх мэдлээс дээгүүр тавих сонголт нь Вронский 
биш байж болох ч адреналинаа нээж таньсан 
шинжлэх ухаанч хандлагаар бол хайр дурлалын 
хүсэл мөрөөдөл нь биш гэж үү. 

“Үзэгчдийн хүлээлт театрын хамт олонд маань, 
найруулагчид, бас надад маш их хариуцлага 
хүлээлгэж байгааг бид бүгдээрээ мэдэрч 
ажиллаж байна. Найруулагч Н.Наранбаатар 
“Анна Каренина”-г сэтгэлзүйн драмын төлөвт 
шилжүүлэн тавьж байгаа учраас гол дүрийн 
жүжигчний хувьд би Аннагийн зүрхний шархаар 
өвдөж, сэтгэлийн тамираа барах нь дамжиггүй. 
Жүжгийн бэлтгэл сургуулилалт ханах тусам 
миний сэтгэлзүйн ачаалал хүндэрч, улам бүр 
Анна болж чадна. Анна амьдралаа туулж гарч 
чадалгүй дуусгасан бол би түүний тэр ачааллыг 
яаж давж, тайзны хөшиг хаагдахад ямар хүн 
болж үлдэхээ ч мэдэхгүй байна даа. Гэвч энэ бол 
миний ажил. Тамиртай байж давна, тэгээд 
үргэлжлүүлнэ гэдгээ ухамсарлаж байна.” 

Н.Баярмаа өнөөдөр Вронскийтайгаа анх 
удаа уулзаж, сэтгэл алдарч байгаа үйл явцыг 
илэрхийлсэн хэсгийг сургуулилжээ. Энэ үеэр 
“Чи наад үйлдлээ ямар ч хяналтгүйгээр, 
өөрийн ухаангүй хийх ёстой” гэж найруулагч 
Н.Наранбаатар түүнд анхааруулсан байна. 
Тэгээд юу болов? “Найруулагч надад “Одоо чи 
овоо мэдэрч байна” гэсэн”. 

Д

НАЙРУУЛАГЧ Н.НАРАНБААТАР “АННА 
КАРЕНИНА”-Г СЭТГЭЛЗҮЙН ДРАМЫН 
ТӨЛӨВТ ШИЛЖҮҮЛЭН ТАВЬЖ БАЙГАА 

УЧРААС ГОЛ ДҮРИЙН ЖҮЖИГЧНИЙ 
ХУВЬД БИ АННАГИЙН ЗҮРХНИЙ 

ШАРХААР ӨВДӨЖ, СЭТГЭЛИЙН ТАМИРАА 
БАРАХ НЬ ДАМЖИГГҮЙ. ЖҮЖГИЙН 
БЭЛТГЭЛ СУРГУУЛИЛАЛТ ХАНАХ 

ТУСАМ МИНИЙ СЭТГЭЛЗҮЙН АЧААЛАЛ 
ХҮНДЭРЧ, УЛАМ БҮР АННА БОЛЖ 

ЧАДНА. АННА АМЬДРАЛАА ТУУЛЖ ГАРЧ 
ЧАДАЛГҮЙ ДУУСГАСАН БОЛ БИ ТҮҮНИЙ 

ТЭР АЧААЛЛЫГ ЯАЖ ДАВЖ, ТАЙЗНЫ 
ХӨШИГ ХААГДАХАД ЯМАР ХҮН БОЛЖ 

ҮЛДЭХЭЭ Ч МЭДЭХГҮЙ БАЙНА ДАА. ГЭВЧ 
ЭНЭ БОЛ МИНИЙ АЖИЛ. ТАМИРТАЙ БАЙЖ 
ДАВНА, ТЭГЭЭД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛНЭ ГЭДГЭЭ 

УХАМСАРЛАЖ БАЙНА.” 
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КИНО

2019 ОН КИНО УРЛАГИЙН 
ХУВЬД ДУУЛИАНТАЙ, ТЭР 
ТУСМАА ШИНЭ МОНГОЛ 
БҮТЭЭЛЭЭР АРВИН ЖИЛ 
БАЙЛАА. КИНО САЛБАРТ ОЙР, 
МЭРГЭЖЛИЙН ХҮМҮҮСЭЭР 
2019 ОНЫ ШИЛДЭГ, ОНЦГОЙ 
КИНО БҮТЭЭЛҮҮДИЙГ 
НЭРЛҮҮЛЖ, УНШИГЧ ТА 
БҮХЭНДЭЭ САНАЛ БОЛГОЖ 
БАЙНА. 

2019 ОНЫ 
ОНЦЛОХ 
КИНОНУУД 

Оюунсүхийн Анхзаяа

ЖОКЕР (JOKER, АНУ)
НАЙРУУЛАГЧ: ТОДД ФИЛИППС

Агуулга, нүд баясгасан өнгө, түүнээс өөр хэн 
ч тохирохгүй байх гэж бодуулсан гол дүрийн 
жүжигчин, бас маш хүнд, толгой өвтгөсөн хэр 
нь гайхалтай хөгжим гэж энэ киног дүүргэжээ. 
Супер баатартай кино үзнэ гэж бодоод орсон 
чинь тэс ондоо, бүр үнэхээр гайхалтай бодь 
бүтээл үзчихэж билээ. Нийгэм дэх бүх хүн Жокер 
болох магадлалтай, бидний орчин биднийг 
Жокер болгож байна гээд л олон юм бодсон. 
Одоог хүртэл шүүмж, ревью түүж уншаад л явж 
байна даа. Кинонд бүх үйл явдал жинхнээсээ 
болоогүй, бүгд түүний “толгойн дотор” л болсон 
үйл явдал гэсэн нийтлэл уншаад киногоо дахин 
нэг үзэхээр шийдсэн. Үзэх бүрт тухайн үедээ 
ямар сэтгэлзүйтэй байснаасаа шалтгаалаад 

өөр өөр сэтгэгдэл төрөх юм шиг ээ. Гэхдээ бас 
халгаад л байна... Цаг нь болохоор дахиад үзнэ.

ОГТЛОЛЦОЛ (МОНГОЛ)
НАЙРУУЛАГЧ: Г.АНХБАЯР

Гал тойрон сууж аймшигт түүх ярилцах антологи 
форматтай кино. Хэдий түгшүүр үгүй, айдас 
үгүй кино боловч нэг хоёр богино хэсэг нь 
сонирхолтой сэдэв хөндөх гэж оролджээ. 
Хэлмэгдүүлэлтийн тухай хэсэг гэхэд л хэлэх 
гэсэн гол санаагаа утга төгөлдөр кино хэлээр 
илэрхийлсэн бол чансаа өндөр богино кино 
болох байлаа. Энэ дундаас Батцэцэгийн тоглолт 
л сэтгэлд үлджээ. Техник гүйцэтгэлийн хувьд 
гаргууд хийгдсэн энэ бүтээл бол 2019 оны 
онцлууштай монгол бүтээл.

ГЭРЛЭЛТИЙН ТУУЖ (MARRIAGE 
STORҮ, АНУ)

НАЙРУУЛАГЧ: НОА БАУМБАХ

Эхнэрээсээ салсан явдлаасаа үүдэн найруулагч 
Ноа Баумбах энэ киног хийсэн нь гарцаагүй. 
Тиймдээ ч энэ кино олон нарийн мэдрэг 
нюансаар дүүрэн. Гэр бүл салалтын болохгүй 
бүхнийг хүүрнэхдээ Баумбах харин хүмүүнлэг, 
хорслын жишим ч үгүй өнцгөөс хандсан байна. 
Үзэж дууссаны дараа огт урам хугараагүйгээс 
гадна Баумбахын хамгийн шилдэг бүтээл гэж 
хэлэх байна. Харин Скарлетт гэхээс илүүтэй 
Адам Драйверын [эрэлхэг] эмзэг, [хэрсүү] гэнэн 
ч гэмээр дүр энэ удаад бишрүүлсэн дээ. Мөн 
туслах дүрүүд. Хэдий элэглэл ч гэлээ эдгээр 
гайхмаар гурван хэмжээст хүнлэг дүрүүд 
үзэгчийг инээлгэж хөгжөөхөөс гадна киноны 

Ш.ИХБАЯР 
Кино найруулагч, 
Монголын кино 

инситутийн "Алтан хальс" 
олон улсын кино наад мын 
захирлаар ажиллаж байна.

Г.МАНДАХ 
"Лотус Пикчерс"-ийн 
Гүйцэтгэх продюсер. 

Л.БАТ-АМГАЛАН
“Media Crackers” 

компанийн захирал, 
найруулагч. “Од ба 
Гэгээ” уран бүтээл 
нь өнгөрсөн онд 
дэлгэцнээ гарсан. 

1 3
2



 171

зарим санааг номлосон шинжгүйгээр хүргэх нь 
ур чадвар гэхээс өөр юу гэлтэй. Нью-Йоркийн 
найруулагч болоод ч тэр үү энэ кино Вүди 
Аллены хүрч чадаагүй мэдрэмжээр дүүрэн, 
гүйцэлдүүлж чадаагүй интеллектуал комеди 
байлаа.

СҮҮН ЗАМЫН САХИУЛ (МОНГОЛ)
НАЙРУУЛАГЧ: Т.АНАР

Тэрбум давсан төсвөөр хийгдсэн цөөхөн монгол 
киноны нэг гэдэг утгаараа тун сонирхолтой. 
Мөн уран зөгнөлт, адал явдалт жанрын бүтээл 
ховорхон хийгддэг шүү дээ. Эрт үеэс одоог 
хүртэл хадгалагдан ирсэн улс үндэстний үнэт 
зүйлийн төлөөх тэмцлийг бид Холливудын 
кинон дээрээс л хардаг байсан бол “Сүүн замын 
сахиул” кинонд Их хааны Хас буу тамгыг нуусан 
газрын зургийн эрэлд гарах сахиулуудын тухай 
өгүүлнэ. Уран зөгнөл, адал явдал хосолсон хэр 
нь драма ч гэж хэлж болохоор энэхүү кино нь 
“Титанс пикчерс”-ийн анхны бүтээл болсон. 
Тэрбум давсан төсвөөр эртний үе болон орчин 
үеийг хослуулан хийсэн бүтээлийг анхнаасаа 
л алсыг харж бүтээсэн нь илт мэдрэгдэнэ. 
Казахстан Улсад дэлхийн нээлтээ хийж, 2020 
онд ОХУ, Киргиз, Узбекистан зэрэг олон улсын 
театрт гарахаар болсон.

ӨШӨӨ АВАГЧИД: ТӨГСГӨЛ 
(AVENGERS: ENDGAME, АНУ)

НАЙРУУЛАГЧ: ЭНТОНИ РУССО, ЖО РУССО

“Avengers: Infinity War” үзсэний дараа хоног 
тоолон хүлээсэн, дэлхийн хамгийн их хүлээлттэй, 
өндөр ашиг орлоготой бүтээлүүдийн нэг. Ийм 
жанрын кинонд дуртай болохоор шөнийн 
буюу хамгийн анхны үзвэрийг нь сэтгэл хөдлөл 
дүүрэн кинотеатрт үзсэн. Жинхэнэ фанатуудтай 
нийлээд, сэтгэл хөдөлгөм үйл явдал ихтэй 
кино үзсэн болохоор гурван цаг маш хурдан 
өнгөрсөн. Драма кино шиг сэтгэлийн утас 
хөндсөн хэсэг ихтэй нь илүү таалагдсан. Яалт ч 
үгүй 2019 оны гэрэл цацарсан, шуугиан тарьсан 
бүтээл мөн.

ЕР БУСЫН ЕРТӨНЦ (UN MONDE 
PLUS GRAND, ФРАНЦ)

НАЙРУУЛАГЧ: ФАБИЕН БЭРТОД

Постпродакшн гэх зүйлийн үлгэр жишээг 
энэ киноноос харж болох. Мөн Франц 
найруулагчийн нүдээр харах Монгол орон танд 
жигтэй сонин, өвөрмөц санагдана. Дүрүүдийн 

амьд жүжиглэлт энэ киног хүн бүхний зүрхэнд 
ойр тусахад хүргэсэн гэлтэй. Кино урлагийн 
эх орны уран бүтээлчид Монголд ихэнх зураг 
авалтыг нь хийсэн энэхүү бүтээлийг Улаанбаатар 
кино наадмын нээлтээр үзэх хувь тохиож билээ. 
Баримтат кино хийхээр ирсэн франц бүсгүй 
хэрхэн бөө болж байгаа талаар өгүүлэх энэхүү 
бүтээлийн хамгийн гайхалтай зүйл нь дууны 
постпродакшн байлаа. Яг л Хөвсгөлийн ой 
тайгад явж байгаа мэт мэдрэмж төрж, би өөрөө 
кинотеатрт биш байгальд байгаа юм шиг л 
санагдсан. 

ОД БА ГЭГЭЭ (МОНГОЛ)
НАЙРУУЛАГЧ: Л.БАТ-АМГАЛАН, ИЯН АЛЛАРДАЙС

2018 оны Бусаны олон улсын кино наадмаар 
дэлхийн нээлтээ хийж, 10 дахь удаагийн 
Улаанбаатар олон улсын кино наадмын 
нээлтийн кино болсон. 2019 онд Монголын 
үзэгчдэд хүрч, залуусын зүрх сэтгэлийг 
догдлуулсан бүтээл. "Од ба Гэгээ" элдэв маяг, гял 
цал чимэг, хэтрүүлэгтэй үйл явдал, хурц зөрчил 
үгүй. Зүгээр л байгаагаараа Улаанбаатар хотыг, 
залуусын өдөр тутмын амьдралыг дүрсэлсэн. 
Ардын хөгжим, амьд хөгжим хосолсон нь мөн 
энэ бүтээлийн дуу хөгжмийн нэгэн өвөрмөц 
тал. Зарим кинонд хэтэрхий их тансаглал, баян 
ядуугийн ялгаа гээд л бидний өдөр тутмын 
амьдралаас хол хөндий зүйлс гараад байдаг 
бол уг бүтээлд өөрийгөө олох гэж хичээж буй 
шинэ үеийн төлөөллийг гял цал зүйлгүй үзүүлж 
харуулсан нь та бүхэнд таалагдах болно.

ШИМЭГЧ (PARASITE, БНСУ)
НАЙРУУЛАГЧ: БУН ЖУН У

Шилдэг кино, Шилдэг найруулагч, Гадаад хэл 
дээрх шилдэг кино, Шилдэг эх зохиол гээд 
Оскарын дөрвөн төрөлд шагнал хүртсэн Өмнөд 
Солонгосын уг бүтээл гарцаагүй өнгөрөгч оны 
хамгийн дуулиантай бүтээл байсан. Каннын 
кино наадмын дээд шагнал болох “Алтан 
дал мод”-ыг хүртсэн цагаасаа л хүмүүсийн 
анхаарлыг эрхгүй татсан. "Snowpiercer", "Okja", 
"Memories of Murder", "Mother", "The Host" зэрэг 
бүтээлүүд хэдий нь кино урлагийн "классик"-
уудын нэг болж чадсан найруулагч Бун Жун Ун 
энэхүү киногоо маш их бодож, боловсруулж, 
давхар далд санааг оновчтой шигтгэж өгсөн 
нь шууд мэдрэгдэнэ. Эргэлт болон өрнөл хэсэг 
нь хүмүүсийг ангайлгахаас гадна хүн бүхний 
толгойд өөрийн нэг хэсгээ үлдээж, тэр нь байнга 
бодогдсоор явах “үүрд”-ийн бүтээлүүдийн нэг.
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НОМ
НОМОНД ШИМТЭГЧДИЙН ХУВЬД 

ШИНЭ НОМ ГЭДЭГ ҮРГЭЛЖИД 
ХҮЛЭЭЛТ БАЙДАГ. ТИЙМЭЭС БИД 

ЭНЭ УДАА 2020 ОНД ШИНЭЭР ГАРАХ, 
МӨН ЧАМГҮЙ ХҮЛЭЭЛТ ҮҮСГЭЖ БУЙ 

НОМУУДЫГ ОНЦОЛЛОО.

2020 ОНД ХҮЛЭЭЛТ 
ҮҮСГЭЖ БУЙ НОМУУД Уртнасангийн Бямбаням

КИШИМИ ИЧИРО, КОГА 
ФҮМИТАКЭ 
“АД ҮЗЭГДЭХ ЗОРИГ”
Бидний амьдралын алхам 
тутамд зүсэн зүйлийн 
асуудал бэрхшээл тохиолдож 
байдаг. Гэвч тэдгээр бүхий 
л зовлон бэрхшээлүүд 
ердөө л хүн хоорондын 
харилцааны асуудлууд байдаг 
учиртай. Бусдад үнэлэгдэх, 
зөвшөөрөгдөх гэсэн хүсэл 
шаардлагаа хангахын төлөө 
бусдад ад үзэгдчих вий 
хэмээн бүлтгэнэж явах шиг 
эрх чөлөөгүй амьдрал гэж 
үгүй. XX зууны эхээр сэтгэл 
судлалын эцэг гэгдэх Фройд, 
Юнг нартай эн зэрэгцэн 
гарч ирсэн алдарт сэтгэл 
судлаач Алфред Адлерын онол 
философийг энгийн харилцан 
яриа хэлбэрээр тайлбарлан 
өгүүлсэн "Ад үзэгдэх зориг" 
ном удахгүй таны гарт хүрэхэд 
бэлэн болжээ.  

ЯМЧА 
“ФИЛОСОФИ, МАТЕМАТИК, 
БАС БУС…”
Математик хэмээх мэдлэгийн 
салбарын чинхүү гайхам гоо 
үзэсгэлэн, сэтгэл догдлом 
дүүрэн өрнөлийг ганц номонд 
багтаах аргагүй. Яагаад 
хүмүүс түүнд ховстуулна 
вэ? Юуны төлөө амьдралаа 
өргөнө вэ? Уярал романс, 
өнгө мөнгө, амьдралын утга 
учир, хүмүүний мөн чанар. Эд 
бүгдийг танд математикаар 
дамжуулан хүүрнэх гэж энэ 
ном төрлөө. Таны 10 жилдээ 
үзээд өнгөрсөн "Математик" 
гэх тэр уйтгартай, ойлгомжгүй, 
залхмаар хичээлийг яагаад хүн 
төрөлхтөн энэ олон мянган 
жилийн туршид тасралтгүй 
өвлөн хөгжүүлж ирсний 
учрыг та энэ номоос ойлгож 
мэдээрэй.

ОРХАН ПАМУК 
"ШИНЭ АМЬДРАЛ" 
“Би нэг өдөр нэг ном 
уншсан, тэгээд бүх амьдрал 
минь өөрчлөгдсөн.” Орхан 
Памукийн бадрангуй, шүлгэн, 
ид шидийн "Шинэ амьдрал" 
роман энэ өгүүлбэрээр эхэлнэ. 
Зохиолын баатар маань 
уншсан номынхоо нөлөөнд 
гүн орж, номын хуудас дундаас 
цацрах гэрэлд бүх амьдралаа 
зориулж, номын амласан 
шинэ амьдралыг хайдаг. 
Тэрээр уншсан номынхоо 
нөлөөгөөр хүнд дурлаж, 
их сургуулиасаа хөндийрч, 
Истанбулаас холын хотуудын 
зүг дуусашгүй аян замд гарна. 
Түүнтэй хамт энэ аян замд хот 
дамжин тэнүүчлэх уншигч гол 
дүрийн унших номоос илүүтэй 
түүнд тохиолдох адал явдлыг 
мөрдөн, уйтгар гуниг, аймшигт 
явдлын гүнд нэвтэрнэ. 

ЮДИТ ШАЛАНСКИЙ 
“АЛДАГДСАН ЗҮЙЛСИЙН ЖАГСААЛТ” 
Европчуудын шимтэн уншиж буй залуу 
зохиолч Юдит Шаланскийн 2018 оны 
шинэ бүтээл “Алдагдсан зүйлсийн 
жагсаалт” түүврийг Америк, Англи 
орнуудаас эхлээд дэлхийн олон орны 
уншигчдад хүргэхээр орчуулагчид нэгэн 
зэрэг ажиллаж байгаа аж. 

Он цагийн аясаар, эсвэл хэн нэгний 
хүслээр юм бүхэн эвдэрч сүйдэн ор 
мөргүйд алдардаг жамтай. Ингээд 
бодохоор дэлхийн түүх ч бас нэг ёсондоо 
алдагдан одсон түм буман зүйлийн 
цуглуулга гэлтэй. Номхон далайд ор 
мөргүй живсэн арал, устаж үгүй болсон 
Каспийн бар, Саффогийн шүлгүүд, өдгөө 
оршин тогтнохоо больсон улс орон... 
Бүдэг бадаг мөрийг мөшгиж, барим тавим 
цуурай төдий үлдсэн зүйлсийг хадгалан 
үлдээхийг эрмэлзсэн зохиолч өгүүллэг, 
эсээ, бодролоороо нэгэн жагсаалт 
үйлдсэн нь энэ ном юм.

ОЛДЕС ХАКСЛИ 
“ГАЙХАМШИГТ ШИНЭ ЕРТӨНЦ” 
Дисутопи зохиолын сонгодог жишээ. Жорж Орвеллын 
“1984” романтай дүйцэх уг зохиолд генетикийн өөрчлөлт, 
нөхөн үржихүйн асуудлыг хөнджээ.

Хэвлэлийн газар: Болорсудар
Төрөл: Уран зохиол 

“Монсудар” хэвлэлийн газар
Төрөл: Баримтат уран зохиол

 Хэвлэлийн газар: Гарүна 
Төрөл: Баримтат 

Хэвлэлийн газар: Гарүна
Төрөл: Баримтат 

Хэвлэлийн газар: Монсудар
Төрөл: Уран зохиол 
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КИМ ЁНХА “ЭХ ОРОН ЧИНЬ ДУУДАЖ БАЙНА” 
Манайд ер танигдаагүй Солонгосын уран зохиолын 

төлөөлөгч Ким Ёнхагийн “Эх орон чинь дуудаж байна” 
нууцлаг, сэтгэл догдлом бүтээл. Гэнэт нэг өдөр эх 

орноос нь буцаж ирэх захидал авсан Жи Ёнийг тэнд 
чухам юу хүлээж байгааг эргэцүүлнэ. Түүнийг цаазлах 

уу, эсвэл шинэ даалгавар өгөх үү, хэрхэх бол? 

ОНЦЛОХ НОМ

ЖОН МАКСВИЛЛ КҮТСИ 
“ЗЭРЛЭГҮҮДИЙГ 
ХҮЛЭЭХҮЙ”
Хоёр жилийн өмнө уг 
зохиолоор кино хийж буй, 
түүнд нь монгол хүн тоглож 
буй тухай мэдээ гарсныг 
санаж буй байх. “Зэрлэгүүдийг 
хүлээ хүй” бол өрнийн соёлын 
колонч лолыг ёгтолж бичсэн 
гайхалтай бүтээл. Хэн нь ир-
гэнш сэн бэ, хэн нь зэрлэг вэ? 
Хийж буй үйлдлийг нь харахад 
зарим иргэншсэн гэх том улс ч 
зэрлэгүүд байх нь бий. 

ЖЕРАЛД МАРТИН 
“ГАБРИЕЛ ГАРСИА 
МАРКЕС” НАМТАР 
Колумбийн зохиолч 
Г.Г.Маркесын “Зуун 
жилийн ганцаардал” 
романыг монголчууд 
чамгүй уншсан. Өнгөрсөн 
зууны сүүл, энэ зууны 
эхэн үед амьдарч 
асан утга зохиолын 
цөөн сартваахийн нэг 
нь Маркес. Түүний 
амьдралын адал сонин 
түүхээр энэ онд зорчих нь. 

ЭЛИФ ШАФАК 
“ХАЙРЫН ДӨЧИН 
ДҮРЭМ”
Турк гаралтай ч улс 
төрийн шалтгаанаар 
баруунд гарсан зохиолч. 
Уран бүтээлчийн хувьд 
Орхан Памуктай ижил 
замналыг туулж яваа ч 
бичлэгийн ур, амтын 
хувьд шулуун, хатуу хэр нь 
уянга халилыг мэдрүүлдэг 
зохиолч. 

АНЖЕЛО ДАКВАРТ 
“ХАТ”
Баримтат болон хүний 
хөгжлийн алинд нь ч 
хамаарахгүй байж мэдэх 
энэ бүтээлийг шимтэн 
уншсаны хувьд тун 
итгэлтэй зөвлөе. Бидний 
үр бүтээлтэй ажилладгийн, 
эсвэл амжилттай яваагийн 
нууц нь авьяас уу, эсвэл 
хат, тэсвэр тэвчээр үү. 
Үүнийг баримт нотолгоотой 
тайлсан бүтээл.

МИН ЖИН ЛИЙ 
“ПАЧИНКО” 
Дайны үеэр Япон руу дүрвэн 
гарсан Солонгос гэр бүлийн 
амьдралыг өгүүлсэн роман. 
2017 онд хэвлэгдсэн даруйд 
“Үндэсний номын шагнал”-ыг 
хүртсэн гэхээр сулгүй бүтээл. 
Пачинко гэдэг бол Азийн 
орнуудад түгээмэл байдаг 
автомат тоглоомын машин, 
харин хүний амьдрал тэр 
машин шиг тоглоод барчихдаг 
зүйл бол яах вэ? 

Хэвлэлийн газар: 
Тагтаа паблишинг
Төрөл: Уран зохиол 

Хэвлэлийн газар: 
"Балж энд Пүрэв"

Төрөл: Уран зохиол
Хэвлэлийн газар: 

Тагтаа паблишинг
Төрөл: Уран зохиол 

ЮВАЛЬ НОЙ ХАРАРИ 
“HOMO DEUS: МАРГААШИЙН ТОВЧ 
ТҮҮХ” 
Homo Deus: Хэдэн мянган жилийн туршид 
хүн төрөлхтөн байгаль цаг уурын аясыг 
дагаж, түүний өмнө хүчин мөхөстсөөр 
өдийг хүрчээ. Тэгвэл хүн төрөлхтөн 
өөрсдийн түүхээ хэрхэн бичих бол гэсэн 
асуултаар “Sapiens: Хүн төрөлхтний товч 
түүх” ном төгсдөг. Тиймдээ ч зохиогч 
энэхүү бүтээлээрээ тухайн асуултдаа 
хариулт өгөхийг зорьсон байна. Номын 
эхний хэсэгт Homo Sapiens хэрхэн бусад 
амьтдаас ялгарч, дэлхийд ноёрхлоо 
тогтоосон тухай, өөрсдийн үйлдэлд учир 
шалтгаан, мөн хэрхэн зохицон хамтарч, 
ажиллаж чаддаг болсноор хөгжин дэвжсэн 
тухай өгүүлнэ. 

Хэвлэлийн газар: 
"Балж энд Пүрэв"
Төрөл: Баримтат 

Хэвлэлийн газар: 
Тагтаа паблишинг
Төрөл: Уран зохиол

Хэвлэлийн газар: Болорсудар
Төрөл: Намтар

Хэвлэлийн газар: Монсудар
Төрөл: Баримтат 
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Оюунсүхийн АНХЗАЯА

НӨЛӨӨЛӨГЧИД

СОШИАЛ НӨЛӨӨЛӨГЧИД ЭНЭ ОНД
АНЗААР:

Техник технологийг даган хөгжиж, өсөж өндийж буй залууст үлгэр дууриал болж, тэднийг байлдан дагуулж буй сошиал 
нөлөөлөгчдийн төлөөлөл болсон залуусын өнгөрсөн оны бүтээмж, энэ оны зорилгыг хуваалцаж байна.

Гэрэл зургийг: Б.Долгорсүрэн
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-2019 онд хүсэж, төлөвлөж байснаа хийж 
чадсан уу?
Маш олон контент хийсэн амжилттай жил 
байлаа. Сургуульд анх орсон цагаасаа л 
тасралтгүй телевизийн контент, блог бичвэр 
хийж байсан ч өнгөрсөн жил хамрах хүрээгээ 
өөрчилж, арга барилаа шинэчилж үзсэн. Би 
телевизийн хүн гээд түүнийгээ л хийгээд, 
эсвэл бичгийн хүн гээд нөгөө л юмаа бичээд 
явахгүйгээр хүмүүсийн мэдээллээ олж авч буй 
хэлбэр, арга, сувгийг дагаад контент бүтээгчид 
ч түгээх сувгаа өөрчлөх хэрэгтэй гэж боддог. 
Дүрс бичлэгийн контент хийж Юүтүбээр дамжин 
хүргэх болсон нь хамгийн онцлог байлаа. Янз 
бүрийн загвар хөөх, гоё ганган, тансаг байх 
тухай биш, өөрийгөө олж, дотоод дуу хоолойгоо 
сонсож, өөртэйгөө эв найрамдалтай байх гэсэн 
санааг контентоороо өгөхийг зорьсон. 

-Энэ жил ямар зорилт тавиад байна вэ?
2018 онд би “A Year to Remember” номоо гаргаж 
байсан. Энэ онд харин үргэлжлэлийг нь хэвлэн 
гаргах гэж байгаа. 2020 оны хоёр дахь улиралд 
багтаан гаргах байх. Энэ ном минь бас л өмнөх 
номтой ижил өөрийгөө ойлгох, сонсох, танин 
мэдэх тухай. Залууст эерэг нөлөө үзүүлж чадна 
гэж найдаж байна. 
Над руу олон хүн инстаграмаар юм бичдэг л дээ. 
“Хулан эгч ээ, та ямар нүүрний тос хэрэглэдэг 
вэ, нүдээ яаж буддаг вэ” гэх асуултууд ерөөсөө 
биш, харин “Би хэрхэн тууштай байх вэ?”, “Би 
яаж өөрийгөө олохоо, яаж шийдвэр гаргахаа 
мэдэхгүй байна” гэх асуултууд байдаг. Зөвхөн 
Монголын ч гэлтгүй өсвөр насныхан, залуус, бүх 
л насны хүмүүст тохиолддог асуудал бол бидний 
ярьдгаар “амьдралд хөлөө олохгүй байх” шүү 
дээ. Тиймээс би энэ асуудлыг их чухал юм байна 
гэж бодсон. Би өөрөө ч маш их “эморч”, сэтгэл 
гутралд ордог. Өөрийн хийх ёстой зүйлийг 
олохгүй, яахаа мэдэхгүй байх ямар хэцүү 
болохыг мэддэг болохоор бусад залуусыг ийм 
төөрөгдлийг бага мэдрээсэй, бусадтай өөрийгөө 
харьцуулахгүй байж, өөрийн доторх үнэнийг 
олж аваад, түүнийгээ барьж яваасай гэсэн 
хүслээр би контент хийсээр байна. 

Хүмүүсийн дунд идэвхтэй ашиглаж буй платформ 
дээр тодорхой тооны үзэгчид байгаад, би тэдэнд 
нөлөөлөөд байгааг мэддэг болохоор ойр дотно 
мэдрэмж өгөхийг хүсдэг. 17 настай охин, 23-тай 
охин уншаад, үзээд “Өө яг над шиг юм байна 
шүү дээ. Адилхан хэцүү зүйл туулж байсан юм 
байна” гэж бодоод, хэцүү зүйлийг энэ хүн туулж 
чадсан юм чинь би бас чадна гэх бодлыг олж 
авах нь чухал. Түүнээс биш би тэнгэрт тулсан од 
байгаад, ганган тансаг байдлаа харуулж, хүмүүс 

түүнийг минь үзээд “Ийм гоё болох юм сан” гэж 
боддог байх биш. Сошиал медиадаа багахан 
төлбөртэй пост оруулахад ч гэсэн хүмүүст их 
нөлөөлөөд байгааг нь би анзаардаг. Уг нь 
инстаграмаар дүүрэн хүмүүс, зөндөө л тийм пост 
ордог ч минийх хүмүүстэй илүү ойр, танил дотно 
байдаг болохоор нэг өөр төрлийн юм оруулахад 
л их соргог хүлээж авдгийг анзаарсан. Ер нь бүх 
зүйлийг үнэн байлгах нь л чухал. Шүүлтүүртэй, 
жүжигчилсэн худал зүйлийг хүмүүс угаасаа 
мэдэрнэ шүү дээ. 

Энэ онд би эрх чөлөөтэй болохыг хүсэж байгаа. 
Дэлхийн хаана ч гэсэн очоод ажиллах боломжтой 

“Дижитал номад” хэмнэлийг сонирхож байна. 
Энэ оны тавдугаар сараас 12 сар, 12 улс гэсэн 
аялал, ажилд гарна. Сар бүр өөр өөр улсад 
очиж ажлаа хийх энэ туршилт минь амжилттай 
болбол маш гоё амьдралын хэмнэл болж үлдэж 
чадах байх. Залуучууд заавал их сургуульд сурч, 
9-18 цагийн хооронд ажилладаг нэг газар ажилд 
ороод, амьдрал ийм л байх хэрэгтэй юм байна 
гээд явдаг биш илүү эрх чөлөөтэй, бүтээлч 
амьдарч болох юм гэдгийг харуулж, хүмүүст 
үлгэр дуурайл болно гэж найдаж байна.

Н.ХУЛАН
Контент бүтээгч, зохиолч, 
“Гүмүда”-гийн үүсгэн байгуулагч

ULAKHULAN
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-2019 онд хүсэж, төлөвлөж байснаа хийж 
чадсан уу?
Өнгөрсөн онд яг өөрийн бодож байгаагаар бол 
хангалттай сайн байгаагүй. Хүнд хэр сайн хүрснээ 
ч мэдэхгүй хэдий ч зогсолтгүй ажилласаар 
байсан. Хүлээж авдаг хүмүүсийн ихэнх нь эерэг 
ч гэсэн дургүйцдэг хүмүүс мэр сэр байдаг. Гэхдээ 
тэр нь надад тийм хэцүү санагд даггүй ээ. Сайн, 
муу аль аль ханд лага, шүүмж байх хэрэгтэй гэж 
боддог. Ер нь би хийж байгаа зүйлээрээ нийгэмд 
хан дана, мессеж хүргэе гэх мэтийн том зүйл нэг 
их боддог гүй. Харин хүмүүс бичлэгийг минь үзэж 
байх үедээ инээгээд, тайван чөлөөтэй байгаасай 
л гэж хүсдэг.

-Энэ жил ямар зорилт тавиад байна вэ?
Арай өөр төрлийн видео контент хийж эхлэх 
тухай бодсон. Удаан хугацаанд бодож явсан 
нэг бичлэгээ оны эхэнд гаргасан. Түүнийгээ 
үргэлжлүүлэхээр бодож байгаа. Монголд 
контентоороо бусдад ямар нэгэн зүйлийг 
хүргэе гэсэн залуус олон байдаг.  Гэхдээ би 
энтертайнмент төрлийн хүн учраас бичлэгийг 
минь үзээд хүмүүс хэсэг хугацааг ч гэсэн тайван, 
чөлөөтэй өнгөрүүлээсэй гэж бодож байна. 
Олон асуудал байгаа ч тэр бүрт толгойгоо 
өвтгөхгүйгээр хэсэг ч гэсэн бодит байдлаас 
холдоод, ямар ч стрессгүй, хөнгөн мөчийг 
өнгөрүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. 

Өмнө нь дандаа тоглоомын бичлэг хийдэг 
байсан бол илүү бүтээлчээр хичээн ажиллаж 
байгаа. Энэ жил илүү олон хүнд хүрч чадах 
болов уу. Хэрэв сайн байж чадвал гадаад хүмүүст 
ч хүрч мэдэх юм.

2020 он чухал үйл явдлаар дүүрэн байх юм шиг 
санагдаж байна. Жишээ нь, сонгууль. Миний 
зүгээс залуучууддаа хандаж хэлэхэд сонгуулийн 
үеэр аливаа зүйлийг маш сайн судалж мэдээд, 
арай гайгүй гэж бодсон сонголтоо хийгээрэй. Улс 
төр сонирхдоггүй байлаа ч тодорхой хэмжээнд 
мэдэхгүй бол болохгүй болжээ. Тиймээс бичлэг 
дээрээ биш ч гэсэн ярилцлага дээрээ уриалж 
хэлэх байна. 

-2019 онд хүсэж, төлөвлөж байснаа хийж 
чадсан уу?

Өнгөрсөн он маш их адал явдалтай байлаа. 
Анх удаа Улаанбаатар хот, цаашлаад Монгол 
Улсаасаа гарч үзсэн. Манай лейблийн DJ 
Biliguudei “Great Wall Festival”-д тоглохоор 
болж, бид лэйблээрээ очиж сонссон. Хөгжмийн 
наадмуудад тоглох үед сонсогчид их гоёор 
хүлээж авсан. Огт төсөөлөөгүй байсан 
болохоор сайхан байсан. 2019 он дуусахаас 

өмнө ганцаараа аялалд гарч үзсэн минь олон 
шинэ зүйлийг мэдэрч, сурч авахад тус боллоо. 
Тэр чигтээ л амьдралд минь өнгө нэмсэн жил 
байлаа.  

-Энэ жил ямар зорилт тавиад байна вэ?

Надаас арван жилийн хүүхдүүд, өсвөр насны 
охид хэрхэн DJ болох вэ гэж олон удаа асуудаг. 
Гэхдээ би “Яг ингэх хэрэгтэй” гэсэн нэг ч хариулт 
өгдөггүй. Хүн болгоны амьдрал өөр, явах зам ч 

өөр шүү дээ. Миний хувьд бол илүү амар байсан 
гэж хэлж болно. Хөгжмийн хүмүүс дунд байж, 
гараагаа эхлэхэд ч хүндрэл гараагүй. Бэлтгэл 
хийе гэхэд ч асуудал байхгүй. Тиймээс болох 
ёстой зүйл болдгоороо болно доо гэдгийг 
хэлдэг. Дээрээс нь интернэт хөгжсөн учраас аль 
болох эрж хайж, сошиал орчноос шинэ зүйлийг 
сураарай гэдэг. 

Одоогийн залуус дагагч, “like”-ийн тоонд их ач 
холбогдол өгдөг. Гэхдээ надад энэ зүйл тийм 

М.ГАНБАЯР / GREMIX

ANUDOL

Контент бүтээгч, Юүтүбер

DJ, “Dino Kidz”-ийн үүсгэн байгуулагч

GREMIX

ANU.DOL

Gremix
330k followers

Subscribe
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-2019 онд хүсэж, төлөвлөж байснаа хийж 
чадсан уу?

Би кино үзэх бас юм бичих их дуртай. Энэ хоёрыг 
нэгтгэж болох зүйл нь кино шүүмж бичих байсан. 
Өөрийн фэйсбүүк хуудсыг хөтөлж, киноны 
тухай сэтгэгдлээ бичихэд хүмүүс их сонирхон 
хүлээж авсан. Өнгөрсөн онд би хүссэн бүхнээ 
хангалттай сайн хийж чадсан. Бичдэг зүйл минь 
олон хүнд хүрснээр илүү олон боломж нээгдсэн. 
Бас найз охинтойгоо гэрлэлтээ батлуулсан. Энэ 
жил улам их амжилт гаргана гэж найдаж байна.

Шүүмж бичдэг болохоосоо өмнө би кино үзээд 
ойр дотнын хүмүүстэйгээ ярилцдаг байсан. 
Эхнэртэйгээ ч юм уу, гэр бүлийнхэнтэйгээ үзэхээр 
санал, мэдрэмж нийцэхгүй байдаг байлаа. 
Хамтдаа гэр бүлээрээ кино үзсэний дараа “энэ 
нь болсонгүй, энэ нь ч тийм байна” гэхээр би 
шууд л уур амьсгалыг эвдчихэж байгаа юм л даа. 
Тэр үеэс л сошиал медиа дээр сэтгэгдлээ бичиж 
тавиад, таалагдсан хүмүүстэй нь харилцан 
ярилцаж байхаар шийдсэн. Гэтэл би ганцаараа 
монгол кино хангалтгүй байна гэж бодож явсан 
хүн биш болж таарсан. Олон хүн бодож явсан ч 
базаад, энэ чиглэлээр үргэлжлүүлэн бичих хүн 
байгаагүй юм байна, түүнийг нь эхлүүлж чаджээ 
гэж бодоод баярласан. 

-Энэ жил ямар зорилт тавиад байна вэ?

Зарим үед “юу бичээд байгаа юм, бичсэн юмаа 
устга, өөрчил, шүүхдэнэ” гэсэн дуудлага ч ирж 
байсан. Гэхдээ л гарч буй кинонууд нь болохгүй, 
дутмаг зүйл их хэвээрээ л байдаг. Үүнийг нь хэлж, 
олноороо ярихгүй л бол өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. 

Тиймээс би цаашид ч үргэлжлүүлэн бичсээр 
байх болно. Өнгөрсөн онд хобби маягаар 
эхлүүлсэн болохоор зарим киног үзэхгүй орхих 
тохиолдлууд байсан. Энэ жил харин гарсан бүх 
киног үзнэ гэж бодож байна. Учир нь, хүмүүс 
уншаад дэмжиж байна, бас цаашид гарах 
кинонуудад бага ч атугай  нөлөө үзүүлнэ гэдэгт 
итгэж байгаа. 

Ер нь ямар ч хүн байсан үнэхээр хийе гэж бодсон 
зүйлээ дурлаж, шатаж хийх сайхан. Бидний 
үеийнхний нэг давуу тал нь заавал хэн нэгэн 
хүний гараар материалаа дамжуулах ч юм уу, 
нөлөөнд байхгүйгээр сошиал медиаг ашиглан 
өөрийгөө илэрхийлэх боломжтой. Үүгээрээ 
адилхан бодолтой, зорилготой залуустай 
танилцаж, шууд холбогдох боломжтой  болсон. 
Үнэхээр илэрхийлэхийг хүсэж байгаа зүйлээ 
илэрхийл, тэр нь яг хэрэгтэй хүмүүстээ хүрнэ 
гэдгийг л би өөрөөрөө харуулахыг хичээдэг. 
Миний анзаарсан бас нэг зүйл нь хүмүүс миний 
фэйсбүүк хуудас руу ороод зөвхөн киноны тухай 
шүүмж бичвэрүүд уншихыг хүсдэг. Тийм байтал 
би хажуугаар нь дэмий зүйл түгээгээд, онц ач 
холбогдолгүй зүйл нийтлээд байвал утгагүй 
болчих юм шиг санагддаг. Тиймээс зөвхөн 
киноныхоо бичвэрүүдийг л оруулъя гэж шийдээд 
байгаа. Илүү олон хүнд хүрч, Монголын кино 
урлагт нэмэр болно гэж найдаж байна. Залуус 
ч бас над шиг өөрсдийн бодол, шүүмжийг хэлж, 
өөрсдийн чадах зүйлээрээ тус болно гэж найдаж 
байгаа.

А.МӨНГӨН
Кино сонирхогч, монгол киноны тоймч 

MUNGUNA

чухал санагддаггүй. 2014 онд инстаграмаа нээж 
байхдаа би “0”-ээс эхэлсэн. Нэг л өдөр фэйсбүүк 
устлаа гэхэд бид адилхан л хүмүүс шүү дээ. 
Нэгнээсээ илүү алдартай, олон дагагчтай гэх 
зүйл хамаагүй болно. Олон залуусын зорилго 
нь их дагагчтай болох, сошиал нөлөөлөгчдийн 
нэг болох байж магадгүй. Юм бүхэн үүрдийнх 
биш болохоор илүү сэтгэлд ойр байгаа зүйл рүү 
тэмүүлэх хэрэгтэй. Би шинээр гарч ирж байгаа 
залуу уран бүтээлчдийг сошиал сүлжээгээрээ 
дамжуулан дэмжиж, бусдад танигдахад нь 
туслахыг хичээдэг. Үүн шиг бусад хүмүүс ч салбар 
салбарынхаа шинэлэг, бүтээлч хүмүүсийг, 
аливаа зүйлийг бусдад таниулахад сошиал 
медиаг ашигладаг байгаасай гэж хүсдэг. 

Шинэ уран бүтээлчийн үзэсгэлэн нээгдлээ 
гэхэд галерейд очиж “story” хийгээд, тайлбар 
болон жаахан мэдээллээр баяжуулсан зургуудаа 
постлоод бусдад мэдүүлэхийг хичээх зэргээр 
чадах зүйлээрээ бусдадаа тус болж байвал 
өнөөгийн сошиал нөлөөлөгчдийн хийж 
буй сайхан зүйл. Хүүхдүүд, өсвөр насныхан 
мэргэжлээ сонгохдоо их төөрөлдөж, хэцүү 
байдалд ордог шүү дээ. Заримдаа ар гэрийн 
шахалтаар сонирхоогүй зүйлээ хийх болж, дараа 
нь мэргэжлээ хаяхад хүрдэг. Миний хувьд бол их 
нээлттэй, намайг ойлгодог гэр бүлд өссөн учраас 
өөрийнхөөрөө хөгжихөд асуудал гараагүй. 
Харин хүнд хэцүү байдал дунд яахаа мэдэхгүй 
байгаа залуусыг зөв сонголт хийгээсэй гэж 
хүсдэг. Өөрийнхөөрөө, хүссэнээрээ байгаа минь 
багахан ч болтугай үлгэр дуурайл болоосой. 

Энэ онд бодож байгаа чухал зүйлс бол өөрийн 
“Dino Kidz” хувцасны маркийг гаргах. Оны 
өмнөөс эхлээд интро загваруудаа гаргаад, 
бэлдсэн учраас зургаадугаар сараас үндсэн 
коллекцын ажилдаа орох болно. Бас хөгжмийн 
тал дээр гадаадад гарч, хүчээ үзнэ ээ гэж бодож 
байна. Энэ онд маш олон сайхан зүйл тохиолдох 
юм шиг санагдаж байна. Залуусын хувьд ч бас 
эрч хүчтэй, бүтээлч жил байна байх.

6,347 people like this

6,520 people follow this

Оюунсүхийн АНХЗАЯА

НӨЛӨӨЛӨГЧИД



 179



180


