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НИЙТЛЭЛДеФакто 

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ИМПОРТ
Монгол 2017 оны ДНБ-ийхээ 3 хувийг эрүүл 

мэндийн салбарт зарцуулжээ. Манай улс 3.1 
сая хүн амтай, дундаж нас нь 70 (эмэгтэй 75, 

эрэгтэй 66) болжээ. Бидний 70 хувь нь хот сууринд, 30 
хувь нь хөдөөд амьдарч байна. 

Дэлхийн хамгийн бага нягтралтай орон учир эрүүл 
мэндийн үйлчилгээг иргэн бүртээ хүргэх нь тун амаргүй 
ч, төр засаг бүх чадлаараа хичээж ирлээ. “Эрүүл мэндийн 
төвийн” 2016 оны тайлангаар монголд 3,500 эрүүл 
мэндийн байгууллага (төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн 
төв 13, бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв 5, аймгийн 
нэгдсэн эмнэлэг 16, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл 
мэндийн төв 12, хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг 6, сум 
дундын эмнэлэг 39, сумын эрүүл мэндийн төв 273, 
өрхийн эрүүл мэндийн төв 220, ортой хувийн эмнэлэг 
234, оргүй хувийн эмнэлэг 1,076) ажиллаж, тэдгээрт 
48,173 эрүүл мэндийн ажилтан эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлж байна. Нэг их эмчид 309 хүн, нэг 
сувилагчид 269 хүн ногдож, эмч сувилагчийн харьцаа 
1:1.2 болжээ.

Эмч, сувилагч, эмнэлгийн орны хүрэлцээгээрээ манай 
улс хөгжиж буй орнууд дотроо толгой цохидог. Гэвч 
асуудлын гол нь тоондоо биш, чанарт юм. Чанарын 
хувьд эрүүл мэндийн салбарт хийх ажил маш их байна. 

Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар муу учраас 
сүүлийн хориод жилд иргэд гадаад явах нь жил бүр өсч 
байсан бол 2014 оноос буурах хандлага ажиглагдаж 
байна. Монголбанкны 2015 оны судалгаагаар жилд 
50,000 орчим (давхардсан тоогоор) иргэд гадаадад 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахаар зорчиж, жилд 70-130 
сая ам.долларыг эмчилгээний импортоор алдаж байна.

Монгол Улсын эмчилгээний импортын шалтгаан, 
бүтэц, хандлагыг нарийвчлан судалж, боломжоороо 
бууруулах нь иргэдийн хөрөнгө санхүүг хэмнээд 
зогсохгүй, эрүүл мэндийн үйлчилгээг чанаржуулахад 
бодитой хувь нэмэр болох ажээ.

Монголд эмчилж чадахгүй өвчин эмгэгээс гадна, 
эмчилж чаддаг өвчнийг ч эмчлүүлэх гэж чанар, тав тух, 
эрсдлээ тооцон монголчууд гадаадад “эмчилгээний 
аялалд” явсаар байна. 

1990 онд монголд эмчилж чадахгүй 40 өвчин эмгэгийн 
жагсаалт гарч байсан бол 2017 онд уг жагсаалтад 26 
өвчин эмгэг үлджээ. Эдгээр нь өндөр технологийн 
багаж, тоног төхөөрөмж, нарийн мэргэжлийн ур чадвар 
шаардсан, манайд ховор тохиолддог мэс заслын аргаар 
ихэвчлэн эмчлэгдэх өвчин эмгэгүүд юм. 

Эмчилгээний импортын шалтгааныг багцалвал а) 
дээрх жагсаалтад орсон ба ороогүй ч манай улсад 
хийдэггүй шинжилгээ, оношилгоо, эмчилгээ; б) 
ашиглаж байсан техник, технологи нь хоцрогдсон, 
эрсдэл өндөр оношилгоо, эмчилгээ; в) хийж чаддаг 
ч, үйлчлүүлэх дараалал нь урт оношилгоо, эмчилгээ; 
г) үйлчлүүлэгчийн итгэл алдах - нэг өвчтөнд өөр өөр 
онош тавих, шинжилгээний хариунууд зөрөх; д) тав 
тухтай үйлчилгээг эрэлхийлэх, халдвар авах эрсдлээс 
зайлсхийх зэрэг болно. 

Харин нутагтаа хийж байгаа ч, хамгийн их гадагшаа 
явж эмнэлгийн тусламж авч буй үйлчилгээг төрлөөр нь 
үзвэл:

• Элэг, бөөр шилжүүлэн суулгах мэс засал: I эмнэлэг 
болон ХСҮТ-д (хавдрын) хийдэг боловч дараалал 
урт, зарим эдийн тохироо таардаггүй;  

• Тархины мэс засал: III эмнэлэгт хийдэг, дараалал 
урт, мэс заслын дараах нөхөн сэргээх үйл 
ажиллагаа, хяналт сул; Тархины судсан дотуурх 
болон зүрхний титэм судсан дотуурх оношилгоо 
эмчилгээг нээлттэй бус мэс заслын аргаар 
оношилж эмчилж байна;

• Зүрхний гажигийн мэс засал: III эмнэлэгт хийдэг, 
дараалал урт, мэргэшсэн эмч дутагдалтай, абляци 
(тэлэлт) саяхнаас хийж эхэлсэн, нээлттэй хагалгаа 
давамгайлж байгаа; Зүрхний хэм алдагдлын 
эмчилгээг хийж эхэлсэн байгаа.

• Гэмтлийн болон үений мэс засал: улсын болон 
хувийн эмнэлгүүд хийж эхэлсэн. ГССҮТ болон 
II эмнэлгээс гадна, Интермед, Грандмед, 
Мөнгөнгүүр эмнэлгүүд хийж байна. Гэвч 
эмчилгээний чанарт гомдол гардаг;

• Нөхөн сэргээх эмчилгээ: ихэнхдээ нарийн 
мэргэжлийн эмчийн зөвөлгөө, эмчилгээний 
тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн орчин, эмийн 
чанар, тав тухыг харж гадаадыг сонгодог; 

АВРАЛ ХАЙСАН “АЯЛАЛ”
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

ДЭМБ-ын 2014 оны тайланд монгол хүн жилд 
дунджаар эрүүл мэндийн боловсрол, хөрөнгө оруулалт, 
эмнэлгийн үйлчилгээ, эм, спортоор хичээллэх гэх мэт 
бүх зардлыг тооцоод 200 ам.доллар зарцуулдаг гэжээ. 
Энэ үзүүлэлтээр бид 216 орноос 134-т Туркменистан, 
Украйн, Ангол, Египт, Морокко, Болив, Фижи зэрэг 
улсуудтай ойролцоо жагсжээ. Энэ үзүүлэлт БНХАУ-д 420, 
ОХУ-д 893, АНУ-д 9402 доллар ажээ. 

Монголчууд эмнэлэгт очих “дуртай”, нэг иргэн жилд 
дунджаар 5.5 удаа эмнэлгийн хаалга татдаг (улсын 
эмнэлэгт 4.7, хувийн эмнэлэгт 0.7 удаа), сонирхолтой нь 
зарим нь огт очдоггүй байхад, зарим нь эмнэлэгт бараг 
л амьдардаг ажээ. 

Үйлчлүүлэгч талаасаа бол манай иргэд эрүүл мэндээ 
тэр бүр үнэлэхгүй, түүнийгээ хамгаалахын тулд зохих 
зардал гаргахыг хүсэхгүй, мөн боломж тааруу тул улсын 
болон хувийн эмнэлгүүдийн орлого муу, өрсөлдөх 

чадвар сул, ажилтнуудын цалин хөлс бага хэвээрээ 
байна.

Монголд олон тооны эмнэлэг байгаа ч чанарын 
ялгаа их байна. Эрүүл мэндийн даатгалын (ЭМД) үйл 
ажиллагааг сайжруулах шаардлагатай байна. Улсын 
эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэхэд эм тариа, эмчилгээ, 
хоолыг оруулаад хоногт 35,000 төгрөгөөр зардлыг 
тооцдог. Хувийн эмнэлэгт түүний талыг нь олгодог. 
Энэ дүнд зардлаа багтаахын тулд эмнэлгүүд эм тариа, 
эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгсэл, ариутгалын бодис, 
дээр нь эмч ажилтны цалин хөлснөөс хэмнэдэг. Үр 
дагавар нь чанаргүйдлийн тойрог үүсгэдэг. 

Эмчилгээ, үйлчилгээг өвчтөндөө биш, санхүүдээ 
тааруулж хийсээр хориод жил явж ирсний үр дүнд 
эрүүл мэндийн систем бүхэлдээ суларч, иргэдийн итгэл 
алдарч буйгаас сэтгэл дундуур болсоор, санхүүгийн 
боломжтой нь гадагшаа явсаар байна.

Улсын болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын 
өрсөлдөөн эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарыг 
дээшлүүлэхэд зөв түлхэц болж эхэллээ. Мөн хувийн 
эмнэлгүүд төрөлжин мэргэших хандлагатай болж буй 
нь сайшаалтай. Гэсэн хэдий ч энэ салбарт хөрөнгө 
оруулалт, санхүүжилт ихээхэн шаардлагатай байна.

ЭМД-ын системээ чадавхжуулах, сангаа арвижуулан, 
өртөг зардлыг тооцоог сайжруулан, нөхөн төлбөрийг 
улс ба хувийн эмнэлэг гэж ялгахгүй, чанартай эм, 
хэрэгсэл хэрэглэх боломжоор хангах хэрэгтэй.

Эмчилгээ үйлчилгээний чанарыг нэгдсэн стандарт, 
бодлого, зохицуулалтаар хангах, чанд хэрэгжүүлэхийг 
шалгах, сургалт явуулах, чанарын үзүүлэлт ба статистик 
мэдээллээ зөв тодорхой болгох, эмнэлгийн дэд бүтэц, 
тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтыг хувийн улсын 
гэж ялгахгүй адилхан нөхцөлтэй болгох цаг.

Чанартай эм, хэрэгслийг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг болох, 
тэр болтол АНУ-ын болон Европын холбооны хүлээн 
зөвшөөрсөн эм хэрэгслийг импортлохыг хөнгөвчилвөл 
цаг зав, цаас үрсэн явцыг багасгах юм.

Эрүүл мэндийн ажилтны хөдөлмөрийг бодитой 
үнэлэх, үнэлэмжийг нь өсгөх. Иргэдээ гадагш нь явуулах 
биш, гадаадын чадварлаг эмч, мэргэжилтнийг монголд 
авчирч хамтран ажиллах, технологи ноу-хаугаас нь 
суралцах нь зүйтэй.

Эцэст нь гадаадад явж эмчлүүлж буй иргэдийн 
зардлын тодорхой бага буюу 5 хувийг нөхөн төлөх 
замаар эмчилгээний импорттой холбоотой бүх мэдээ, 
мэдээллийг цуглуулан, судалж, дүгнээд, зөв шийдлийг 
гаргах цаг болжээ.

2018.05.16

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ӨРТӨГ ЗАРДАЛ

ИМПОРТОО БУУРУУЛАХ АЛХМУУД

• Гоо сайхны мэс засал: БНСУ руу голдуу явдаг, 
мэргэшсэн эмнэлгүүдтэй, монголд сул хөгжсөн, 
чанарын гомдол гардаг;

• Төрөлт: санхүүгийн боломжтой хүмүүс 
найдвартай, аюулгүй гэж БНСУ ба АНУ руу голдуу 
явдаг. Интермед эмнэлэг нээгдсэнээс хойш энэ 
урсгал харьцангуй татарч байгаа;

• Төрөл бүрийн хавдрын мэс засал: ХСҮТ гол 
ачааллыг үүрдэг, хүлээлэг их, орчин муу. Хавдрын 
дараах хими болон туяа эмчилгээг зөвхөн ХСҮТ-д 
хийдэг байсан. Саяхан шинээр туяа эмчилгээний 
хоёр шугаман хурдасгуур суурилуулсан. Одоо 
Интермед эмнэлэг хими эмчилгээг цээж хэвлийн 
хөндийн бүх төрлийн хавдрын мэс заслын хамт 
хийж байна; 

• Урьдчилан сэргийлэх үзлэг: иргэд тав тух, 
найдвартай байдлыг нь харгалзан гадаад руу их 
явдаг байсан. Сүүлийн үед Интермед, УБ Сонгдо, 
Грандмед зэрэг хувийн эмнэлгүүд хийх болсноор 
энэ урсгал эрс саарч байна;

• Ургийн гажигийн эрт үеийн оношилгоо: монголд 
цөөхөн мэргэжилтэн бэлтгэгдсэн. Багаж, 
программ хангамж дутагдалтайгаас Эх нялхас 
дээр эхний шатны шинжилгээг хийдэг. Харин 
Интермед эмнэлэгт эрт, дунд, хожуу үеийн бүх 
шатны оношилгоог хийж байна;

• Бага насны хүүхдийн унтуулгатай MRI болон CT 
шинжилгээ: монголд хийх боломжгүй байсан, 
Интермед эмнэлэг одоо хийдэг болсон;

• Нүдний төрөл бүрийн мэс засал: голдуу Энэтхэг 
болон ОХУ руу зорчдог, үнэ зардал төдийлөн 
ялгаагүй, технологи болон чанарын хувьд 
монголоос илүү гэж үздэг зэрэг юм.

Эдгээр шалтгаан, бодит байдлаас болоод манай 
иргэд ихэнх тохиолдолд БНХАУ, БНСУ, БНЭУ, Тайланд, 
Сингапур, Тайвань, АНУ, Япон, ОХУ зэрэг улс орнуудад 
очиж эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч байна. Солонгос, 
Энэтхэгийн томоохон эмнэлгүүдийн төлөөлөгчийн 
газар УБ хотод олноор байгуулагдаж, 2017 оноос хөдөө 
орон нутаг руу үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж байна. 
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НИЙТЛЭЛ
Б.Болорсайхан 
Хүний эрх хамгаалагч бөгөөд “Бүх нийт боловсролын төлөө!” 
Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн Дэд зохицуулагч. Хууль 
зүйн магистр.

ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХИЙН

Манай улсын хүн амын 1/3 гаруй хэсэгт 
буюу 15-аас дээш насны, эдийн засгийн 
идэвхтэй, ажиллаж байгаа хүн бүрт тохиолдох 

боломжтой нэгэн асуудлыг хөндлөө. Эн тэргүүнд Улсын 
Их Хурлын хаврын чуулганаар Хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэлэлцэж буй энэ 
үед ажлын байрны бэлгийн дарамт (АББД) -ыг таслан 
зогсоох, тус үйлдэлд хариуцлага ногдуулан, ажил олгогч, 
ажилтны эрх, ашиг сонирхлыг нэгэн зэрэг хуулиар 
баталгаажуулах шаардлага тулгарч байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийг 1999 онд, Эрүүгийн 
хуулийг 2002 онд мөрдөхдөө АББД-ыг хуулиар тусгайлан 
хориглоогүй учраас жилээс жилд нөхцөл байдал улам 
хүндэрснийг төр, төрийн бус, иргэний нийгмийн 
байгууллага, судлаачдын олон төрлийн судалгаанаас 
харж болно. Ялангуяа АББД нь төр, хувийн хэвшил, 
албан бус хөдөлмөрийн салбар үл хамааран үр дүнтэй 
хариуцлага тооцох үндэсний механизмгүй, эрх зүйн 
оновчтой зохицуулалтгүйн улмаас маш түгээмэл, далд, 
гүнзгий бэхжсэн байна. 

Түүхэн уламжлалаа эргэн харвал, эртний төдийгүй 
орчин цагийн хууль тогтоомжоор ч эмэгтэй хүний бие 
махбодод үл халдах, хүндлэх, тэр дундаа хөдөлмөрийн 
харилцаанд бэлгийн болон бусад хэлбэрээр 
дарамтлахыг зохицуулж иржээ. 

Анх дайнд явсан цэрэг эрсийн гэр бүл, эхнэр охид, 
хожим тайж ноёд язгууртны хатад, авхайг хамгаалсан, 
улмаар харц ард, хамжлагыг үндэсгүй дарамтлахаас 

сэргийлж, бэлгийн дарамт үзүүлсэн байвал хатуу 
цаазлах, язгууртны хувьд пүнлүү хасах, эд хөрөнгө, 
малаар торгох, зэрэг дэв, тушаал бууруулах, хураах 
хариуцлага ногдуулж байсан бол харцын хувьд зодох, 
жанчих, цаашилбал хөвчдөн алах зэрэг шийтгэл 
ногдуулж байсныг “Монголын хууль тогтоомжийн 
түүхэн эмхэтгэл” (2010) цувралаас харж болно.

Хуулиар АББД-г хориглох нь орчин цагийн түүхэнд 
цоо шинэ зохицуулалт биш, өмнөх зохицуулалтаа 
цаашид улам сайжруулж, ажил олгогчийг зүй бус 
үйлдлээс урьдчилан сэргийлэхэд туслах, ажилтан 
нэг бүрийг хамгаалахуйц зохистой ажлын байр бий 
болгоход хувь нэмэртэй билээ. Бодлого боловсруулагч, 
шийдвэр гаргагч эрх зүйн соёлын тулгуур болох эрх 
зүйн хэмжээний туршлагаас (Хүснэгт №1) уламжлах, 
орчин үед шинэчлэн зохицуулах туршлагыг цаашид 
хууль боловсруулахад нягтлан анхаарах нь чухал. 

АББД нь хүний эрхэм чанар, эрх тэгш боломж, 
шударга цалин хөлс, аюулгүй хөдөлмөрлөх орчинг 
үгүйсгэдэг. Эсрэгээрээ зохистой хөдөлмөр нь хүнийг 
хөгжлийн төвд аваачдаг. Аливаа хуулийн хамгаалал 
нь эрэгтэй, эмэгтэй, залуу байхаас үл хамааран 
хүн бүр зүй бус үйлдлийн эсрэг зоригтой дуугарах, 
тэмцэх боломж олгодог. Цаашилбал мөлжлөгөөс 
ангижруулж, тогтвортой хөгжлийг залж хурдасгадаг. 
Иймээс Тогтвортой хөгжлийн 5, 8, 10 дугаар зорилгыг 
хэрэгжүүлэхээр нэн даруй хийх алхам бол хуулиар 
АББД-ыг хориглох юм.  

НЭГЭН АСУУДАЛ - АББД
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Хүснэгт №1. Эрүүгийн хуулиар АББД-ыг хориглосон туршлага

1926 он XXI бүлэг. Аливаа албаны хүмүүс гэмт явдлаар явах нь

147-р зүйл: Аливаа албаны хүн эрх тушаалдаа эрдэж албан яамны зэрэг газрын хэрэг явдал 
дор саатал, боогдол болгох ба ард олны амгалан тайван байдлыг сахих хууль дүрмийг 
зөрчих ба бусдын эрх чөлөө ба эд хөрөнгөн дор халдах, ашгийг хичээж цааз хуулийг 
зөрчих, аливаа хүнийг айлган сүрдүүлж дарлах аваас 1 сараас 2 жил хүртэл гяндан хорих 
буюу 50-1200 төгрөг хүртэл торговол зохино.

1929 он ХХ БҮЛЭГ. Аливаа албаны хүн гэмт явдлаар явах нь

149-р зүйл: Аливаа албаны хүмүүн эрх тушаалдаа эрдэж албан яамны зэрэг газрын хэрэг 
явдал дор саатал боогдол болгох ба ард олны амгалан байдлыг сахих хууль дүрмийг 
зөрчих ба бусдын эрх чөлөө ба эд хөрөнгөн дор халдах, ашгийг хичээж цааз хуулийг 
зөрчих, аливаа хүмүүнийг айлган сүрдүүлж дарлах аваас 1 сараас 2 жил хүртэл хорих буюу 
50-1200 төгрөг хүртэл торговол зохино.

1934 он 133 дугаар зүйл. Бие махбодийг хүчирхэн барьж явалдах хийгээд биеэ хамгаалж чадахгүй 
байдлыг далимдуулан явалдах буюу түүнчлэн эд амьдрал, албаны хувиар эрхэнд буй 
ашиглан албадах зарчмаар хүчирхэж явалдсан бол 3 жил хүртэл хугацаагаар хорьж ял 
шийтгэвэл зохино.
Хэрэв хүчирхэн явалдах явдлыг хэд хэдэн хүн хамтран үйлдсэн бол 5 жил хүртэл 
хугацаагаар хорих ял шийтгэвэл зохино.

1942 он 165 дугаар зүйл. Эмэгтэйчүүдийг хурьцлын холбоонд албадан хавчиж оруулах буюу эсвэл 
эд амьдарлага ба албан тушаалын талаар эрхэндээ байсан эмэгтэйчүүдтэй зүй бус арга 
маягаар явалдах болбол 5 жил хүртэл хугацаагаар хорьж шийтгэвэл зохино.

1961 он 89 дүгээр зүйл. Эрхшээлдээ байгаа хүнтэй тулган хавчиж хурьцал үйлдэх.
Албан тушаал, эд материал буюу бусад байдлаар өөрийн эрхшээлд байгаа хүмүүсийг тулган 
шахаж хурьцал үйлдвэл 3 жил хүртэл хугацаагаар хорьж шийтгэнэ.

1986 он 114 дүгээр зүйл. Эмэгтэй хүнийг тулган хавчиж хурьцал үйлдэх
Албан тушаал, эд материалын болон өөр байдлаар эрхшээлдээ байгаа эмэгтэй хүнийг 
тулган хавчиж хурьцал үйлдсэн бол гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих буюу хорин таван 
мянгаас нэг зуун мянга хүртэл төгрөгөөр торгох ял шийтгэнэ.

2002 он Зохицуулаагүй

2015 он 12.4 дүгээр зүйл.Бэлгийн дарамт учруулах
1.Хохирогчид ажил, албан тушаал, нэр төр, алдар хүнд, эд хөрөнгө, сэтгэл санааны, бусад 
байдлаар хохирол учруулах үр дагавар бүхий тэвчишгүй орчин үүсгэж бэлгийн харьцаанд 
орох сэдлээ үг хэлээр, биеэр, өөр хэлбэрээр илэрхийлсэн, эсхүл бэлгийн харьцаанд орохыг 
шаардсан бол нэг сараас гурван сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл 
нэг сараас гурван сар хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
2.Энэ гэмт хэргийг хүүхдийн эсрэг үйлдсэн, эсхүл энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан аргаар 
хохирогчид дарамт учруулж бэлгийн харьцаанд орсон бол нэг сараас нэг жил хүртэл 
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар хорих 
ял шийтгэнэ.
(Энэ зүйлийг 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон)

5



Б.Булганчимэг 
Хөгжлийн бодлогын магистр ба одоо 
хөгжлийн салбарт ажиллаж байна

Цоорсон оймсоо нөхөж, сэлбэж өмсдөг 
хүмүүжлээр өссөн би түүнээ хаа нэгтээ 
гээжээ. Дууссан жигнэмэгийн хайрцгаа 

зүү утасны сав болгон ашигладаг, гялгар уутыг 
угааж, эвхээд дахин хэрэглэдэг, аавын хуучирсан 
цамц хүүгийн хантааз болон дахин урлагддаг 
арвич хямгач сэтгэлгээ монгол айл өрх бүрт л 
саяхныхсан. Шилжилтийн дараах ядуу зүдүүдээ 
тэгж явсан юм уу даа гэж бодтол өнөөдөр бид 
цамаан, үрэлгэн, эх цадиггүй хэрэглээтэй болжээ. 
Замын түгжрэлээрээ дэлхийд гайхагдах мөртлөө 
жолоо бүрийн ард голдуу ганцаараа, кофе шопод 
суухдаа шаазан биш хуванцар аяганд кофегоо 
хийлгэж, жимс ногоо бүрээ өнгө өнгийн гялгар 
уутанд савлуулж, хурал уулзалтад нэг удаагийн 
савтай ус тавиагүй л бол бүдүүлэгт тооцон хямсайх 
бид үүнийгээ даяарчлал, хөгжил хэмээн хаацайлж, 
мөрөө хавчицгаана. 

Өнөө цагийн консюмеризм, хэрэглээний 
туйлшралаар жил болгон шинэ утас, улирал бүр 
шинэ загварын гутал, хүрэм авах сэтгэлгээ биднийг 
ч бас тойрсонгүй. Нэг насны эд хэмээн чанартай 

эмээл, гаанс, хөөргөөрөө гоёдог, насаараа нэг 
дээл магадгүй нэг гутлаа эдэлдэг, эмээлээ дэрлэж, 
дээлээ нөмрөөд хажуулчихдаг, эсгий гэрт нь хүний 
хэрэглээ цөм бүрэн атлаа эвхээд хураагдчихдаг, 
минимализм гэдэг ойлголтыг тренд болохоос өмнө 
амьдралаараа харуулж явсан монголчууд өнөөдөр 
хэрэглээний туйлшралаас зугтаж чадсангүй.

Гэхдээ хөгжлийн тухай ойлголт өөрчлөгдөж, юмс 
эргэж байна.

Хөгжлийг амьд үлдэхийн тулд юугаа ч золихоос 
буцахгүй шугуйн тэмцэл гэж харж байсан хүн 
төрөлхтөн одоо нэг амсхийж, яавал энэ дэлхий 
дээр илүү удаан, амар жимэр аж төрөх талаар 
бодолхийлдэг болжээ. Даацтай, зөв, хүн төвтэй 
хөгжил нь эдийн засаг, байгаль орчин, нийгэм 
гэсэн гурван үндсэн тулгууртай байдаг. НҮБ-аас 
тунхагласан 17 зорилго хийгээд түүнтэй уялдуулан 
гарсан Монгол Улсын “Тогтвортой хөгжлийн 
зорилт-2030” баримт бичгүүдийн аль алинд нь 
тогтвортой, жинхэнэ хөгжил гээч нь нийгэм, 
эдийн засаг, байгаль орчин гурвын шүтэлцээ, тунг 
тааруулсан хөгжил юм гэжээ.

Эх дэлхийгээ, түүний тээж чадах даацыг 
тооцоололгүй өсөн нэмэгдэж буй хүн амаа тэжээх 
гэж улайрсан хүн төрөлхтөн өнөөдөр эргээд 
байгаль орчны асуудлыг эн тэргүүнд тавилгүйгээр 
зөв хөгжих боломжгүй гэдгийг ухаарч эхлэж байна.

Үйлдвэржилт бага, хүн амын суурьшилт тархмал 
гэдгээрээ Монгол Улс онгон зэрлэг байгальтай 
үлдэж чаджээ хэмээн бахархдаг ч тэрхүү онгон 
зэрлэг байгаль уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
асар ихээр нэрвэгдэж байна. Монгол орны 
газар нутгийн 70-аас илүү хувь нь цөлжилтөд 
нэрвэгдсэн, малын бэлчээр, ой мод хумигдаж, 
усны хомсдол нүүрлэж байна. Монгол Улс уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд нэрвэгдэх эрсдлээрээ 8-д 

жагсаж байгаагаас үзэхэд (UNDAF 2016) бид ямар 
ч хөгжлийн замнал, гаргалгаа гаргасан байгаль 
орчныхоо даац, нөөцийг байнга бодолцох, 
мөнөөх Тогтвортой Хөгжлийнхөө Зорилгуудаас 
байгаль орчны асуудал хөндсөн зорилгуудыг нь 
чандлан дагах ёстой болж байгаа хэрэг. Угтаа бол 
нүүдэлчин удамтай бидний хамгийн давуу чанар 
нь байгаль орчинтойгоо шүтэлцэж, байгаль 
дэлхийгээ аргадаж өссөн сэтгэхүй, ахуй маань.

Сүргийн бүтцээ анхааран ямаа, хониныхоо 
тоог тохируулдаг байсан малч ухаан, гол мөрөн, 
булаг шандыг бохирдуулалгүй цэнгэг усны эхийг 
хадгалж үлддэг байсан сэтгэл, малын бэлчээрийг 
талхлахгүй гэсэндээ буурь сэлгэн нүүдэлдэг байсан 

ХАРИУЦЛАГАТАЙ

НИЙТЛЭЛ

Хэрэглээ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН ГЭГДЭХ ТУЛГУУР:

6



чанд дэглэмийн нэжгээд нь өнөөдөр алдагдаж, 
өнөө маргаашийн ахуйн зуулганд сөхөрч, 
машинаа гол дээр угаадаг, байр сууц барьдаг, 
хашдаг, өөрийн тойргоос гаргаж л байвал байгаль 
орчинд хогоо үлдээдэг өчүүхэн сэтгэлгээгээр 
солигдож. Орчин цагийн хөгжил дэвшил, нийгэм, 
эдийн засгийн хэрэгцээг дан ганц малч язгуур хэв 
маяг сөрөн зогсох боломжгүй ч, төрөлх мэдрэмжээ 
даган байгаль орчноо бүхний урд тавих төрийн 
бодлого, түүнийг дагах хувь хүний зан үйлтэй 
байснаар дэлхийн зориод байгаа зорилтуудын 4 
болоод нэжгээдэд нь бид манлайлах боломжтой 
байна.  

Төрийн бодлого хэмээн том ярихаас урьтаад хувь 
хүний зан үйлийг өөрчлөх нэг удаагийн хуванцар 
хэрэглээг халах цахим аян өрнүүлсэн туршлагаас 
хуваалцъя.

Хоёр сар гаруй хугацаанд өрнүүлсэн нэг удаагийн 
хуванцар эдлэлийн хэрэглээг халах сошиал аяны 
зорилго маань хүн амын дунд нэн шаардлагагүй 
хуванцар эдлэлээс татгалзах, амьдралын хэв 
маягаа хуванцаргүй болгож өөрчлөх, энэхүү үйл 
хэрэгт шууд холбогдох байгууллагуудыг татан 
оролцуулах, хуванцар хэрэглэлийн хор уршиг, 
Монгол улсад үүнээс үүдэн тулгамдаад буй 
асуудлуудыг хөндөн тавих байлаа.

Аяны явцад ажиглахад ихэнх хүмүүс хуванцар 
хаягдлын талаар мэдлэггүй, хаягдлын хэдэн хувийг 
Монгол улсад дахин боловсруулах боломжтой, 
хэдэн хувь нь байгальд үлддэг, хуванцар хэрэглээг 
юугаар орлуулан халж болохыг мэдэхгүй байв.

Монгол улс хуванцар хогоо БНХАУ-д нийлүүлдэг 
байсан ч БНХАУ хуванцар хог авахаа больсон 
учраас ихэнх нь агуулахад байгааг, Монгол 
улсад хуванцар хог дахин боловсруулах үйлдвэр 
байхгүйг, дахин боловсруулагдах боломжтой 
гэж боддог кофены нэг удаагийн аяга тусгай 
доторлогооныхоо улмаас дахин боловсруулагдах 

боломжгүй гэдгийг, гадны тусламжтайгаар 
байгуулсан ганц ландфилл цэг маань дүүрснийг, 
тусгай доторлогоо бүхий ландфилл цэгийг дахин 
байгуулах хөрөнгө боломжгүйн улмаас бид хөрсөн 
дэх хохирлыг үл хайхран зүгээр л булж байгааг, 
аймгуудын хэмжээн дэх хогийг бол бүр зориулалтын 
цэг ч гэж нэрлэхэд хэцүү газар овоолж байгаа. Ер 
нь аажимдаа Монгол улс хуванцар хогийн овоолго 
болж байгааг иргэд мэдсэн бол анхнаасаа бий 
болгож байгаа хогондоо тун няхуур хандана, зан 
үйлээ өөрчлөнө гэдгийг аяны хүрээнд мэдэрсэн 
билээ.

Бүх зүйлийг цогцоор нь, томоор нь өөрчлөх 
гэсэн гэнэн хийгээд залхуу хүлээлтээ өндөрлөж, 
өөрсдийн чадах нөлөөллийн хүрээнээсээ зан 
үйлийн өөрчлөлт хийхийн нэг жишээ нь уг аян 
юм. Багахан хүн ам, жижиг нийгмийн сайн тал нь 
шинэчилж, хөдөлгөхөд хялбар, хурд сайтай байдаг 
гэдэг нь аянаас харагдлаа. Огт мөнгө зарцуулаагүй 
өрнүүлсэн аян гэхэд 25 байгууллага аж ахуйн 
нэгж нэгдэж, 1600 пост оруулан, цахим хуудсанд 
тавьсан нийтлэлүүдэд 12000 хандалт, сошиал 
медиад 100,000 давсан хандалт авчээ. 

Жижигхэн боловч загвар нийгэм болох боломж 
бидэнд байна. “Мөнгө хөрөнгөтэй болчихвол 
хогноосоо салах амархан, наад бодлоо март” гэж 
мэтгэх нь ч бий л байх. Асуудал хогоо арилгахад 
биш, хог тарьдаггүй сэтгэлгээтэй үе бэлдэж, 
хүмүүжүүлэхэд орших юм. 
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НИЙГМИЙН НЯГТРАЛ 
ХИЙГЭЭД ИТГЭЛЦЭЛ:
НИЙГМИЙН 
КАПИТАЛЫН ХЯМРАЛ

Монгол Улсын Их Хурал 2016 онд 
Монгол Улсын Тогтвортой Хөгжлийн 
Үзэл Баримтлал -2030 гэх хөгжлийн 

бодлогын баримт бичгийг баталсан. Үүнээс өмнө 
Монгол Улсын Хөгжлийн үзэл Баримтлал (1996), 
Монгол Улсын Мянганы Хөгжлийн зорилтууд 
(2005), Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого (2008) 
гэх мэт олон бодлогын баримт бичиг баталж байв. 
Гэвч манай улс олон үзүүлэлтээр дэлхийд сүүл 
мушгисаар байна. Мэдээж 2011 оны эдийн засгийн 
огцом өсөлт шиг ололтууд байгаа ч тэдгээр нь 
тогтвортой биш, цаг зуурын болох нь өнгөрсөн 
жилүүдэд батлагдлаа. 

Хөгжлийн тухайд олон асуудал ярьж болох. 
Монгол Улсын хөгжлийн үндсэн зорилт, хөгжлийн 
удирдлагын институц гэх мэт асуулт олон. Гэвч 
эднээс хамгийн чухал хийгээд үргэлжид орхигдож 
ирсэн нь нийгмийн капиталын хөгжил юм. 

Сүүл үеийн хөгжлийн онол, арга зүйд аливаа 
нийгмийн хөгжил нь эдийн засгийн, хүрээлэн буй 
орчны, хүний болон нийгмийн капиталын түвшнээс 
хамаарна гэж үздэг. Тухайлбал, нийгмийн нягтрал 
өндөр бүлгүүд төрийн бодлого шийдвэрт оролцох, 
засаглалд нөлөөлөх ингэснээр сайн засаглалыг 
цогцлоох суурь гэж үзэж ирсэн. Угаас засаглалын 
суурь нь хүчтэй иргэний нийгэм байдаг.  

Харамсалтай нь манай орны өнгөрсөн 20 
гаруй жилийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, үзэл 
баримтлалд нийгмийн капиталыг өргөжүүлэн 
хөгжүүлэх асуудал ихэнх тохиолдолд орхигдсон 
төдийгүй, аливаа бодлого шийдвэрт нийгмийн 
капиталын суурь нөхцлийг судлах, харгалзан үзэх 
байдал дутагдалтай байсаар байна. “Монголчууд 
итгэл даадаггүй, найдваргүй”, “Монголчууд 

хамтарч ажиллахаа больсон байна”, “Монголчууд 
бие биедээ итгэхээ больсон байна” гэх мэт яриа 
гарах болсон нь нийгмийн капитал хэрхэн суларч 
доройтсоны нэг илрэл бөгөөд үүнийг бодлогын 
түвшинд авч үзэх шаардлагатай болсны дохио юм. 

Нийгмийн капитал нь ихээхэн цогц ойлголт 
боловч нийгмийн нягтрал, хамтын ажиллагаа, 
итгэлцэл, нийгмийн үнэт зүйл, нийгмийн сүлжээ 
зэрэг суурь элементүүдийг аливаа төр засгийн 
бодлого шийдвэрт зайлшгүй харгалзан үзэх ёстой. 
Энэ үүднээс авч үзвэл монголын нийгмийн дүр 
зураг тун сонирхолтой хийгээд зайлшгүй судлан 
шинжилвэл зохилтой.  Улс төрийн шилжилтийн 
үе  (Fish, Mongolia: Democracy Without Prerequisites 
1998), сүүлийн хэдэн жил байгаагүй хурдацтай 
эдийн засгийн өсөлт (the Economist 2012) ба уналт,  
муудаж буй нийгмийн нөхцөл байдал болон гүйцэд 
бус шинэчлэлт (Oleinik 2012, 3) зэрэг нийгмийн 
нөхцөл байдлын ээдрээ нь нийгмийн капиталын 
динамикт өндөр нөлөө үзүүлж байна.

IRIM судалгааны хүрээлэнгийн Нийгмийн 
нягтралын судалгааны үр дүнгээр монголчуудын 
итгэлийн болон нийгмийн нягтралын түвшин 
харьцангуй сул байна. Монгол дахь нийгмийн 
нягтрал нь гэр бүл төвтэй. Монголчуудын хувьд 
өөрсөдтэйгөө төстэй шинж чанартай бүлгүүдэд 
итгэх, тэдэнтэй хамтарч ажиллах сонирхол 
өндөр буюу илүү механик эв нэгдэл зонхилсон 
шинж чанартай. Харин эсрэгээрээ нийгмийн 
бусад бүлгүүдэд итгэх, тэдэнтэй хамтран ажиллах  
сонирхол бага. Тухайлбал, улс төрийн итгэл 
үнэмшил, яс үндэс, бэлгийн чиг хандлагаар 
“ялгаварлах” хандлагатай байна. Мөн хот, 
хөдөөгийн хүмүүсийн хоорондын итгэлцэл сул 
байгаа нь нийгмийн өөрчлөлтийн нэг том үр 
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дагавар байна. 

Монголын нийгэм маш олон талаараа уламжлалт 
нийгмийн шинж чанарыг агуулсан хэвээр байна. 

Харилцан итгэлцэл болон хамтарч ажиллахдаа 
бэлэн байгаа байдал нь нийгмийн алслалттай 
хамааралтай. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн 
харилцааны хувьд хол, танихгүй хүмүүстэй хамтрах, 
тэдэнд итгэх итгэл сул байна. Нэг нутаг усныхан, 
улс төрийн адил итгэл үнэмшилтэй хүмүүс гэх 
мэт тодорхой хэмжээний адилсалтай хүмүүсийн 
хамтран ажиллах магадлал хавьгүй илүү байна.  

Хүмүүсийн бусдад итгэх итгэл, хамтран ажиллах 
байдалд оршин суугаа газар, боловсролын түвшин, 
орлого мөн нөлөөлж байна. Хотын хүмүүсийн 
итгэлийн түвшин хөдөөгийн иргэдийнхээс бага. 
Нөгөөтэйгүүр, өндөр боловсролтой мөн өндөр 
орлоготой хүмүүсийн бусдад итгэх итгэл нэмэгдэж 
байна. 

Зарим судалгааны дүнгээр илэрч буй бас нэг зүйл 
нь иргэдийн төрийн болон улс төрийн институцд 
итгэх итгэл тогтмол буурч байгаа явдал (2017 
оны эхний улирлын байдлаар улс төрийн болон 
төрийн бүх институцд итгэх итгэл 30 хувиас доош, 
хэвлэл мэдээлэлд итгэх итгэл 36%, хувийн хэвшилд 
итгэх итгэл 30%, гадаадын хөрөнгө оруулалттай 
компанид итгэх итгэл 9%). Төр засгийн институц 
легитим шинжээ алдаж байгаагийн илрэл гэж үзэж 
болно. 

Сүүл үеийн хандлагаар уул уурхай гэх мэт 
ихээхэн анхаарал татсан салбарууд, эдгээр 
салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд 
ч мөн нийгмийн лицензээ (social license) алдах 
байдал ажиглагдаж байна. Энэ мэт эдийн засгийн 
болон засаглалын үндсэн салбарууд дахь итгэлийн 
хямрал нь популизм, улс төрийн болон эдийн 
засгийн хямралын хөрс суурь нь болж байна. 

Ерөнхийд нь аваад үзэхэд монголын нийгэм 
институцийн түвшний нийгмийн капиталын 
хямралд өртөж, иргэдийн хамтын ажиллагаа, 
харилцан итгэлцэл ойрын хүрээлэлд түшиглэн 
өрнөж байна. Нийгмийн капитал нь нийгмийн 
бүлгүүд болон институцийн түвшинд алдагдаж 
байгаа нь нийгмийн хямралын үндсэн шалтгаан 
юм. Нийгмийн сэтгэл зүйд бухимдал давамгайлж 
байгаа нь нийгэм хямарч буйн нэг илрэл. 
(иргэдийн зөвхөн 9% нь л огт бухимдалгүй) 

Нийгмийн капиталыг сэргээхийн тулд иргэдийн 
боловсролд хөрөнгө оруулах, хөдөлмөр эрхлэлт, 
өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж хүний капиталыг 
бүрдүүлэх шаардлагатай байгааг төр засаг 
бодлого шийдвэртээ тусгавал зүйтэй. Энэ тухай 
Дэлхийн Банкны ерөнхийлөгч Жим Ким сүүлийн 
үед идэвхтэй сурталчилж байна. Мөн энэ оны 
3-р сард зохион байгуулагдсан эдийн засгийн 
форумд Засгийн газар Гурван тулгуурт хөгжлийн 
бодлогоо танилцуулж хэлэлцүүлсэн. Энэ бодлогын 
нэг тулгуур нь хүн төвтэй нийгмийн бодлого гэсэн 
нь төр засгаас нийгмийн капиталын хөгжлийг авч 
үзэж байна гэсэн итгэлийг төрүүлж байна. 
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сонирхол бага. Тухайлбал, улс төрийн итгэл үнэмшил, 
яс үндэс, бэлгийн чиг хандлагаар “ялгаварлах” 
хандлагатай байна. Мөн хот, хөдөөгийн хүмүүсийн 
хоорондын итгэлцэл сул байгаа нь нийгмийн 
өөрчлөлтийн нэг том үр дагавар байна.  

Монголын нийгэм маш олон талаараа уламжлалт 
нийгмийн шинж чанарыг агуулсан хэвээр байна.  

Харилцан итгэлцэл болон хамтарч ажиллахдаа бэлэн 
байгаа байдал нь нийгмийн алслалттай хамааралтай. 
Өөрөөр хэлбэл нийгмийн харилцааны хувьд хол, 
танихгүй хүмүүстэй хамтрах, тэдэнд итгэх итгэл сул 
байна. Нэг нутаг усныхан, улс төрийн адил итгэл 
үнэмшилтэй хүмүүс гэх мэт тодорхой хэмжээний 
адилсалтай хүмүүсийн хамтран ажиллах магадлал 
хавьгүй илүү байна.   

Хүмүүсийн бусдад итгэх итгэл, хамтран ажиллах 
байдалд оршин суугаа газар, боловсролын түвшин, 
орлого мөн нөлөөлж байна. Хотын хүмүүсийн 
итгэлийн түвшин хөдөөгийн иргэдийнхээс бага. 

Нөгөөтэйгүүр, өндөр боловсролтой мөн өндөр орлоготой хүмүүсийн бусдад итгэх итгэл 
нэмэгдэж байна.  

Зарим судалгааны дүнгээр илэрч буй бас нэг зүйл нь иргэдийн төрийн болон улс төрийн 
институцд итгэх итгэл тогтмол буурч байгаа явдал (2017 оны эхний улирлын байдлаар улс 
төрийн болон төрийн бүх институцд итгэх итгэл 30 хувиас доош, хэвлэл мэдээлэлд итгэх итгэл 
36%, хувийн хэвшилд итгэх итгэл 30%, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанид итгэх итгэл 9%). 
Төр засгийн институц легитим шинжээ алдаж байгаагийн илрэл гэж үзэж болно.  
Сүүл үеийн хандлагаар уул уурхай гэх мэт ихээхэн анхаарал татсан салбарууд, эдгээр салбарт 
үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд ч мөн нийгмийн лицензээ (social license) алдах 
байдал ажиглагдаж байна. Энэ мэт эдийн засгийн болон засаглалын үндсэн салбарууд дахь 
итгэлийн хямрал нь популизм, улс төрийн болон эдийн засгийн хямралын хөрс суурь нь болж 
байна.  
Ерөнхийд нь аваад үзэхэд монголын нийгэм институцийн түвшний нийгмийн капиталын 
хямралд өртөж, иргэдийн хамтын ажиллагаа, харилцан итгэлцэл ойрын хүрээлэлд түшиглэн 
өрнөж байна. Нийгмийн капитал нь нийгмийн бүлгүүд болон институцийн түвшинд алдагдаж 
байгаа нь нийгмийн хямралын үндсэн шалтгаан юм. Нийгмийн сэтгэл зүйд бухимдал 
давамгайлж байгаа нь нийгэм хямарч буйн нэг илрэл. (иргэдийн зөвхөн 9% нь л огт 
бухимдалгүй)  
Нийгмийн капиталыг сэргээхийн тулд иргэдийн боловсролд хөрөнгө оруулах, хөдөлмөр 
эрхлэлт, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж хүний капиталыг бүрдүүлэх шаардлагатай байгааг төр 
засаг бодлого шийдвэртээ тусгавал зүйтэй. Энэ тухай Дэлхийн Банкны ерөнхийлөгч Жим Ким 
сүүлийн үед идэвхтэй сурталчилж байна. Мөн энэ оны 3-р сард зохион байгуулагдсан эдийн 
засгийн форумд Засгийн газар Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлогоо танилцуулж хэлэлцүүлсэн. 

Нийгмийн бүлэг Хамтан 
ажиллах 
түвшин 

Бэлгийн цөөнх 3.76 
Улс төрийн намын харьяалал, 
үзэл бодол өөр бүлэг 

5.25 

Гадаадын иргэд 5.39 
Нийгмийн халамж хүртэгчид 
/эмзэг бүлгийн иргэд/ 

6.36 

Доогуур нийгмийн давхаргын 6.82 
Улаанбаатар хотын иргэн 7.04 
Орон нутгийн иргэн  7.12 
Дээгүүр нийгмийн давхаргын 7.21 
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
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ТОЙМДеФакто 

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН ОЛГОЛТ ХҮНДРЭЛТЭЙ БАЙНА

МОНГОЛЫН УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН САНХҮҮЖИЛТ ХУУЛЬ БУС 

2013 онд Монголбанк ЗГ-тай тохироод 3.8 их наяд 
төгрөгийг арилжааны банкуудаар дамжуулан 3-4 хувийн 
хүүтэй өгч банкууд цаашаа 8 хувийн хүүтэй зээл болгон 
гаргаж эхэлсэн. Буцаж ирсэн мөнгийг нь МИК-д цуглуулаад, 
түүнээсээ эргээд санхүүжүүлнэ гэсэн онолтой байсан. МИК 
өөрөө гаргасан зээлүүдээрээ бонд гаргаад, үүнийх нь 90 
хувийг Монголбанк, 10 хувийг нь арилжааны банкууд авсан 
байгаа. Хэрэв энэ энгийн зах зээлийн зээл байсан бол эдгээр 
бондыг хөрөнгө оруулагч нар авах байсан юм. Учир нь орон 
сууцаар барьцаалагдсан зээл улс орон болгонд хамгийн сайн 
зээл байдаг ба урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид дандаа 
энэ төрлийн бондыг авдаг. Гэтэл Монголбанк, арилжааны 
банкнаас өөр хүн авахгүй байгаа нь зах зээлийн хүү, үнэ 
өртгөөс хэт хямдруулсан зээл байгаад юм. 

Тиймээс ОУВС энэхүү зээлийг төсвийн чанартай зээл хэмээн 
тодотгож, үүнийг Монголбанкнаас авч төсөвт оруулахыг 
шаардсаны үр дүнд шилжүүлсэн.  Ипотекийн зээлийн 
өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар Эдийн засгийн байнгын 
хорооны дарга Д.Дамба-Очир (180503) "Өнгөрсөн дөрвөн 
жилийн хугацаанд Монгол банкин дээр ипотекийн зээл 3 
их наяд төгрөгийн алдагдал хүлээсэн. 2017 онд 400 гаруй 
сая төгрөгийг төлөөд алдагдлыг бууруулаад явж байгаа. 
Монголбанк ч энэ талаар арга хэмжээ аван ажиллаж байна. 
Ипотекийн зээлийг 340 тэрбумаар санхүүжүүлж байгаа 
боловч хаанаа ч хүрэхгүй байгаа. Ипотекийн зээлийн олголт 
хүндрэлтэй байна" гэсэн мэдээллийг чуулганы хуралдааны 
үеэр өгсөн. МИК-ийн бондыг 4.5 хувийн хүүтэй авдаг ч 
Монголбанкны бодлогын хүү 10 учраас үүний зөрүү 5.5 хувийн 
хүүгээр Монголбанк алдагдал хүлээж байна гэж Д.Дамба-Очир 
гишүүн тайлбарлаж байгаа. 

Одоо нийт зээлдэгчийн тоо 93099. Тэдгээр хүмүүсийн 
жилийн эргэн төлөлт нь 200 орчим тэрбум төгрөг байдаг. 

Монголд 80 мянган байшин баригдаж байгаа ба үүний 30 
мянга нь ашиглалтад ороход бэлэн гэж сайд хэлсэн. Гэтэл 
эдгээр байр борлогдохгүй байгаа ба 200 мянган айл байранд 
орохоор хүлээгдэж байгаа. Тэгвэл 30 мянган байр бэлэн 
ч 200 мянган хүн хүлээгээд байгаагийн цаад шалгаан нь  
ипотекийн зээлийн 30 хувийн урьдчилгааг төлөөд байранд 
орох хүмүүсийн тоо дууссантай холбоотой. Ипотекийн зээлийг 
иргэд буцаж төлж байгаа мөнгөний хэмжээнд үргэлжлүүлэхээс 
өөр сонголтгүй. Төрөөс гаргаж байгаа 120 тэрбум бол тусгай 
зориулалтын хөнгөрүүлсэн зээл буюу настай хүмүүс зэрэгт 
олгож байгаа зээл. Түүнээс биш арилжааны банкуудаар 
дамжуулах зээлийг төр үргэлжлүүлэх боломжгүй юм. Үүнийг 
өөрчлөх гээд ажлын хэсэг яаман дээр гарсан гэж сайд нь хэлж 
байсан. Энэ бүхэн төр оролцоод эхэлвэл үр өгөөжгүй байгааг 
л харуулж байгаа юм. Нэгт байгаа мөнгө нь хүрэхгүй, хоёрт 
шинээр өгөх мөнгө байхгүй, байгаа мөнгөндөө багтаагаад 
хийж байгаа ажил нь үр өгөөжгүй байгааг харуулж байгаа юм. 

Монголбанк болон Засгийн газар ипотекийн санхүүжилтийг 
сард хоёр удаа тогтмол олгож байгаа бөгөөд 5 дугаар сарын 
4-нд Монголбанкнаас 15.7 тэрбум, Засгийн газраас 29.4 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн байна. Тус санхүүжилтэд нийт 
657 иргэн хамрагджээ. Ипотекийн зээл зарласны дараа 2013 
онд орон сууцны үнэ даруй өссөн буюу 2009 онд метр квадрат 
нь 990 мянга, 2010 1 сая, 2011 онд 1.3 сая, 2012 он 1.6 сая, 
2013 онд 2 сая хүрсэн. Харамсалтай нь Монголбанк 2013 оныг 
суурь болгоод орон сууцны үнэ өсөхгүй байна гэж хэлээд 
байгаа. 2013 он үнэ өссөн үе нь учраас үүнийг суурь болгон 
авах нь мэдээж буруу. 2013 онд метр квадрат нь 2 сая байснаа 
2014 оны 7 сард 20 хувь өсч, буцаж буурсан байгаа юм. Одоо 
бол 30 хувийг нь төлөөд байранд орж чадах хүмүүсийн тоо 
гүйцсэн учраас үргэлжлүүлэхийн тулд нөхцлийг нь солих 
хэрэгтэй болно. 

УИХ-аас Улс төрийн намын тухай хууль болон Сонгуулийн 
тухай хуулийг шинэчлэх ажлын хэсгүүд байгуулан эрх зүйн 
шинэчлэлийн ажлыг эхлүүлжээ. Энэ үйл явцад судалгаа 
мэдээллээр дэмжлэг үзүүлэх, улс төрийн санхүүжилтийн ил 
тод байдал, хяналтыг сайжруулахад хувь нэмрээ оруулах 
зорилгоор Нээлттэй нийгэм форум, Ардчилал, сонгуульд 
дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хүрээлэн хамтран "Улс төрийн 
санхүүжилт, ёс зүй оролцоо, хариуцлага" төслийг Европын 
холбооны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. 

Улс төрийн намуудын санхүүжилт ил тод биш байгааг 
орон даяар мэдэж байгаа. Үүнээс хэн хамгийн их хохирох вэ 
гэвэл мэдээж иргэд бид өөрсдөө. Учир нь улс төрийн намын 
санхүүжилтийн нууц нь авлигын эх үүсвэр. Тэгэхээр энэ бүх 
хохирол, тансаглал, мафийн бүлэглэлийн үйл ажиллагааны 
төлбөрийг бид төлдөг. Иргэд цалингийнхаа 40 хувийг төрд 
өгдөг ч үр ашгийг нь авч чадахгүй байна. 

Төлөөллийн ардчиллыг улс төрийн намгүйгээр цааш 
хөгжүүлэх боломжгүй. Тиймээс улс төрийн намын 

санхүүжилтийг зөв зүйтэй зохицуулахаас өөр аргагүй. 
Одоогоор Германд улс төрийн намууд нь хуулийн дагуу 
мөнгө босгож , ямар нэгэн алдаа гарвал дахин өгөхгүй гэсэн 
нөхцөлтэйгөөр яг тэнцүү мөнгийг улсын төсвөөс авдаг ба их 
хуралд суудал авсан намд суудлын тоогоор мөнгө олгодог 
ч суудалгүй намд ч мөн мөнгө өгдөг. Бидний одоо хэрэглэж 
байгаа аргаас гарз нь бага юм даа гэж энэ мэт бусдын аргыг 
хэрэглэх нь зүйтэй гэж бодож байна. 

Аль нэг байгууллагад хаанаас яаж мөнгө орж ирээд байгааг 
зөвхөн дарга нь мэддэг бол дээрэмчний бүлэглэл буюу мафийн 
бүлэглэл гэж нэрлэдэг. Тэгээд тэр даргын эрх мэдэл хязгааргүй 
болчихдог. Монголын улс төрийн намууд яг ийм байдалд 
орж , намын гишүүд нь ч намын санхүүжилтээ мэдэхгүй 
байгаа. Дотоод ардчилал нь ийм дампуу улс төрийн намуудад 
харамсалтай нь бид эрх мэдлээ өгчихсөн. Үр дүнд нь МУ-ын 
ардчиллын суурь зарчим болох хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх 
засаглалын харилцан тайлагнаж бие биенээ хянадаг механизм 
алдагдсан.

Монгол улсын Улс төрийн намын тухай хуульд 2005 оноос хойш өөрчлөлт ороогүй.
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холбоосоор үзнэ үү

2019 ОНЫ ТӨСӨВ 

СУЛЛААД БУЦААГААД ХОРЬДОГ ШҮҮХИЙН ТУХАЙД  

5-р сарын 11-ний өдрийн чуулганы хуралдаанаар Монгол 
Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 
2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн 
хэлэлцэх эсэх хэлэлцүүлгийг хийж, дэмжсэн. 

Нэгдсэн төсвийн нийт орлого 2019 онд 1.9 их наяд орчим 
төгрөгөөр нэмэгдэх, сүүлийн жилүүдэд 4 оронгоор хэмжигдэж 
байсан зээлийн үйлчилгээний төлбөр 300 орчим тэрбум 
төгрөгөөр буурч 860 гаран тэрбум төгрөг болох, Засгийн 
газрын өнөөгийн үнэ цэнээр илэрхийлсэн нийт өрийн 
ДНБ-д эзлэх хувь 10 орчим хувиар буурч, ДНБ-ий 55 гаруй 
хувьд хүрэх, Засгийн газрын дотоод нийт өр дунд хугацаанд 
тогтмол буурах,  хөрөнгө оруулалтын зардал болон цэвэр 
зээл 760 гаруй тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэх, төсвийн алдагдал 
314 тэрбум төгрөгөөр буурах, төсвийн алдагдлыг нөхөх 
зориулалтаар дотоодын бонд гаргахгүй байх зэрэг эерэг 
нөхцөл байдлууд бүрдэнэ гэж төсөөлжээ. 

Нэгдсэн төсвийн 2019 оны хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 

оны төсвийн төсөөлөлд нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн 
тэнцлийн ДНБ-д эзлэх хувийг 2019 онд -6.1, 2020 онд -4.3, 2021 
онд -2.5 байхаар тус тус тооцжээ. Төсвийн орлогын 73 хувийг 
урсгал зардалд, 27 хувийг хөрөнгө оруулалтад зарцуулах 
бөгөөд ирэх онд ам.долларын ханшийг 2280 төгрөг байхаар 
төсөөлж байгаа ажээ.

Ч.Хүрэлбаатар сайд төсвийг дахин тодотгоно гэдэг нэрээр 
юу дуртайгаа хийдэг арга барилыг зогсооно гэж хэлснийхээ 
дагуу төсвийн тодотгол хийхгүй гэж ярьсан. 5-р сар гарч 
байхад дараа оныхоо төсвийн хэлэлцүүлгийг эхлүүлж байгаа 
нь засаглал нэг алхам урагшилж байна гэж харж байна. 

Эрдэнэт үйлдвэр эдийн засгийн гол тоглогч мөн. Гэхдээ 
сүүлийн 2 жил их том хэрүүлийн алим болсон.. Ер нь монголд 
төрийн өмч гэж байхаа болиод намын өмч гэж л байдаг 
болсон. Сангийн сайдын мэдээлснээр Эрдэнэтийг 100 хувь 
төрийн өмч гэж үзээд 2019 онд татвараар 175 тэрбум төгрөг 
орж ирнэ гэж тооцсон байна.

Авлигатай Тэмцэх Газраас С.Баяр, Ч.Сайханбилэг нарыг 
Оюутолгойн гэрээний асуудлаар дөрөвдүгээр сарын 10-
ны өдөр сэжигтнээр баривчилсан. 5-р сарын 10-ны өглөө 
Баянзүрх, Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн 
анхан шатны шүүхэд Ерөнхий сайд асан С.Баяр, Ч.Сайханбилэг, 
Татварын ерөнхий газрын Татварын удирдлага, хамтын 
ажиллагааны газрын дарга асан Б.Бадрал нарыг үргэлжлүүлэн 
30 хоног хорих прокурорын саналыг өнөөдөр хэлэлцсэн. 
Шүүхээс С.Баяр, Ч.Сайханбилэг, Б.Бадрал нарыг батлан 
даалтад гаргах гаргаж, хилийн хориг тавих шийдвэр 
гаргасан. Гэтэл орой нь Уг шүүгчийн захирамжид хуульд 
заасан эрхийнхээ хүрээнд прокуророос Чингэлтэй дүүргийн 
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчид 
гомдол гаргасныг хүлээн авч хянаад:  С.Баяр, Ч.Сайханбилэг, 
Б.Бадрал нарын таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчилсөн 
шүүгчийн захирамж үндэслэл тодорхойгүй гэсэн үндэслэлээр 
уг шүүгчийн захирамжийг хүчингүйд тооцож, прокурорын 
гомдлыг хангаж шийдвэрлэсэн.

МУ-ын Ерөнхий сайд байсан 2 хүний шийдвэр бол улс 
төрийн шийдвэр байсан буюу их хурал баталж байсан. Энэ 
хэргийн талаар төр засаг хурдан хариулахгүй бол иргэдийн 
дургүйцэл төрж байна мөн гадны улсууд, хөрөнгө оруулагчид 
бүлтийтэл хараад сууж байгааг санах хэрэгтэй. Ч.Сайханбилэг 
Ерөнхий сайд ч захиандаа үүнийг 
Вешинский арга гэж бичсэн байсан. 
Вышинский 1930-аас 1936 оны хооронд 
ЗХУ-ын дэд прокурор, прокурор байсан 
хүн л дээ. Энэ хүний алдартай хэдэн үг 
байдаг. Жишээ нь “өөрийнхөө буруугүйг 
батлах нь тэр хоригдсон хүний ажил”, 
“бүх улсын дайснуудтай хийгдэж байгаа 
ажил хуулийн дор хийгдэх ёстой” 
гэж хэлсэн байдаг. Бид улс төрийн 
хоригдолтой болох вий гэж санаа зовж 

байна. Хүнийг буруутайг нь баталтал тэр хүн гэм буруугүй 
байна гэдгийг бид ардчиллын хүчээр олж авсан шүү дээ. 

Оюутолгой ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээний 
хэрэгжилтийг шалгаж санал, дүгнэлт гаргах” үүрэг бүхий 
Ажлын хэсгийн ахлагч Д.Дамба-Очирыг чөлөөлж, оронд нь 
Д.Тэрбишдагва гишүүнийг томилсон. Мөн ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнийг өргөтгөн УИХ-ын гишүүн Т.Аюурсайхан, 
Ж.Батзандан, Х.Болорчулуун, Д.Ганболд, М.Оюунчимэг нарыг 
нэмж томилохоор шийдвэрлэсэн. УИХ-ын даргын 2018 оны 
гуравдугаар сарын 23-нд гаргасан захирамжийн дагуу Ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд УИХ-ын гишүүн Н.Амарзаяа, О.Баасанхүү, 
Б.Бат-Эрдэнэ, Б.Жавхлан, З.Нарантуяа, Я.Содбаатар, А.Ундраа 
нар ажиллаж байгаа.

Төсвийн орлогын 73 хувийг урсгал зардалд, 27 хувийг хөрөнгө оруулалтад зарцуулахаар төсөөлж байна.

Монгол улсын Улс төрийн намын тухай хуульд 2005 
оноос хойш өөрчлөлт ороогүй. Манайд улс төрийн намын 
тухай хуулиа харахаар намын тухай хуулийг зөрчсөн албан 
тушаалтныг 40-60 мянган төгрөгөөр, улс төрийн намыг 200-
250 мянган төгрөгөөр торгоно гэсэн байна. Бодит байдал дээр 
бүхэл бүтэн намыг 200 мянган төгрөгөөр торгоод яах юм бэ? 
Тэгээд бүр үнэхээр торгосон тохиолдол ч алга. (Улс төрийн 

намын санхүүжилтийг дагнан судалдаг судлаач Б.Эрдэнэдалай) 
Одоогийн хуулиар бол Аудит, Сонгуулийн Ерөнхий Хороо, 
Татварын Ерөнхий Газар зэрэг байгууллагууд улс төрийн 
намуудын санхүүжилтэд хяналт тавьдаг. Гэвч яг ямар түвшинд 
хяналт тавих нь хуульд нарийн тусаагүй. Тиймээс нэр төдий 
хяналт үүссэн байна.
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