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А.Билгүүн
“MIBG” үнэт цаасны компанийн гүйцэтгэх 

захирал

Гадаадын хөрөнгө оруулагчид 
манайд ирснээрээ жилдээ 50-100 
хувийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж 
шаардаж байгаа бөгөөд үүнийг 
гаргаж чадах цорын ганц салбар 
нь уул уурхай, тэр тусмаа хайгуулын 
салбар байгаа юм, Хуудас 3

Монголд зарж буй эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн гуравны нэг нь 
хуурамч. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн 
Байгууллагын судалгаагаар Монгол 
улсад зарагдаж буй нийт эмийн 
гучаад хувь нь чанаргүй буюу 
бүртгэгдээгүй байдаг ажээ, Хуудас 1

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 
2017 оны 10-р сарын 30-ны 
өдрийн шийдвэрээр банкны хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгийн доод 
хэмжээг 2021 оны 12-р сарын 31-
ний өдрөөс 100 тэрбум төгрөг 
болгожээ, Хуудас 6

Дэлхийн банк Монгол улсын 
нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг 
дэмжих зорилгоор 120 сая 
долларын санхүүжилтийг баталлаа, 
Хуудас 5
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ÍÈЙÒËЭË
Эрүүл биш эрүүл мэндийн 
тогтолцоо

 

ЯÐÈËÖËÀГÀ
А.Билгүүн
“MIBG” үнэт цаасны 
компанийн гүйцэтгэх захирал
 

ÒÎЙМ
Дэлхийн банк 120 сая 
долларын санхүүжилт 
баталлаа 
С.Çоригийн хэргийг нууцаас 
гаргана
Банкуудын хөрөнгийн доод 
хэмжээг шинэчлэв
Монголбанкны Ерөнхийлөгч 
асан Í.Çолжаргалыг 
баривчилжээ

3

1

5

Гэрэл зургийг unaids.org

Гэрэл зургийг news.mn



1ËÕÀÃÂÀ, 2017.12.06ÄÅÔÀÊÒÎ ÃÀÇÅÒ

Д.Æаргалсайхан

408

Долоо хоног бүрийн нийтлэл, jargaldefacto.com/category/23

Эð¿¿ë бèш ýð¿¿ë мýíäèйí тîãтîëцîî

Монголд зарж буй эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн гуравны нэг нь хуурамч. 
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын 
судалгаагаар Монгол улсад зарагдаж буй 
нийт эмийн гучаад хувь нь чанаргүй буюу 
бүртгэгдээгүй байдаг ажээ,
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Эрүүл мэндийн даатгалын санг Эрүүл 
мэндийн яаманд шилжүүлж байгаа нь 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь 
өөрөө өөртөө төлбөр өгөхөөр болж буй 
хэрэг учир иргэний нийгмийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх шаардлагыг бий болгож байна,

Транспэрэнси Интернэшнл Монгол байгууллагын Гүйцэтгэх захирал О.Батбаяр Ерөнхийлөгчийн зөвлөх, АУ-ны доктор Ж.Амарсанаа 
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À.Билгүүн
“MIBG” үнэт цаасны компанийн гүйцэтгэх захирал

Àнгли, монгол хэл дээрх ярилцлага, jargaldefacto.com/category/8
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Ярилцлагын бүрэн эхийг http://jargaldefacto.com/
article/a-bilguun-bilguun-ankhbayar

холбоосоор үзнэ үү.
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Íям гараг бүр VTV-ээр 19 цагт гардаг Дåôакто тоймын эмхэтгэл: 2017.12.03-ны дугаар 

ÄÅÔÀÊÒÎ ÒÎÉÌ
Долоо хоног бүрийн тойм,  jargaldefacto.com/category/12
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Тоймын бүрэн эхийг http://jargaldefacto.
com/article/defakto-toim-2sh17-12-sh3 

холбоосоор үзнэ үү. 
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